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تـمـهـيـد

اال اإلنسانازداد بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية باألمراض العاملي هتمام
حيوانات من تنشأ التـي البشرية األمراض سلطت فقد األخرية، السنوات يف واحليوانات

وكروتيسفيلد اإليدز مثل لوبائيات-منعدية، أفضل لفهم احلاجة على األضواء ياكوب،
وآل احليوانية التبدالتاألمراض سامهت كما ومكافحتها؛ وتشخيصها اإلنسان إىل انتقاهلا ية

احليوانية باألمراض املتعلقة املعلومات ونشر اكتساب بضرورة والدميوغرافية االجتماعية
املثال سبيل فعلى متاس: املصدر، على كانوا إيكولوجية، مناطق إىل بعيداً الناس انتشار ازداد
يعرفون ال وقد معها التـيقليل وللعداوى للحيوانات، تعرضهم من جيدة، معرفة حيواناִדا

احلضرية. تنقلها اإليكولوجية جمال يف جديدة معارف تتنامى وسهولة. كما سرعة تسهل
حمددة جغرافية مناطق على مقصورة كانت التـي األمراض انتشار من احلالية التنقالت

التنف املتالزمة مع حديثاً حدث كالذي الوخيمةسابقاً، احلادة احليوانات. سية هجرة تثري
النيل غرب محى من املتحدة الواليات يف فاشيات يف ظهر ما وهذا مماثالً، ִדديداً -وجتارִדا

النسانيس جدري جداً الغربية- وحديثاً الكرة نصف يف معروفني يكونا مل مرضان ومها
لتحس. سابقاً احلاجة على األمثلة هذه من مثال كل احليوانيةيؤكد األمراض حول املعرفة ني

معها والتعاون وترصدها .املصدر
النطاق واسعة املصدر احليوانية لألمراض السلبية املرتفعة: اآلثار الوقوع معدالت تستمر

األثر يشاهد واحليوانات؛ اإلنسان من كل يف مهمة ووفيات مراضة معدالت يف التسبب يف
التناس إنتاجية فقد يف املصابة،االقتصادي املناطق إىل والسفر السياحة وتراجع املرض، نتيجة ل

و وموت واألطعمة، املواشي إنتاج العامليةإونقص التجارة على القيود املتأثرة؛ احليوانات بادة
قد. وتراجعها والذي ما، بلد اقتصاد على ثقيالً عبئاً املصدر احليوانية األمراض تكون قد

انعكاسات بدوره، له، اֱדتمعيكون هذا صحة على .واضحة
أمريكا لعموم الصحة منظمة قامت فقد املشكالت هذه حل أجل وهي- )PAHO(من

لسكان احلياتية والظروف الصحة لتحسني نفسها كرست العامة للصحة دولية منظمة



xمتهيد

عام مئة من ألكثر البيطرية-األمريكيتني العامة الصحة وحدة للوحدة. بإنشاء العام اهلدف
تؤديهو وبرامج سياسات وتقييم وتطبيق بتطوير املنظمة يف األعضاء حكومات مع املسامهة

مأمونية ومكافحتهاsafetyإىل املصدر احليوانية األمراض من الوقاية وإىل الغذاء، وحتصني
والقدم الفم داء بينها ومن منها، .والتخلص

يف متخصصان إقليميان مركزان هناك اهلدف، هذا أجل العامةومن الصحة وحدة
مها أمريكا لعموم الصحة ملنظمة تابعان أمريكا: البيطرية عموم يف والقدم الفم داء مركز

(PANAFTOSA)عام أنشئ والذي عموم1951، ومعهد الربازيل، يف دجيانريو ريو يف
املصدر احليوانية واألمراض الغذاء لتحصني يف(INPPAZ)أمريكا أنشئ نوفمرب15الذي

لعموم1991 املصدر احليوانية األمراض مركز كان وقبله األرجنتني، يف آيريس بيونس يف
بلدان(CEPANZO)أمريكا ملساعدة األرجنتني حكومة مع تفاهم على بناء أنشئ والذي ،

عام من مهامه مارس وقد املصدر، احليوانية األمراض من التخلص يف إىل1956األمريكيتني
.1990عام

منظم تأسيسهاسامهت منذ أمريكا لعموم الصحة التعاونية1902ة النشاطات خمتلف يف
املصدر احليوانية األمراض بترصد عالقة هلا التـي تلك بينها ومن البلدان، مع التقنية
والتـي ومكافحتها، منها والوقاية واحليوانات اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض

املراض من مرتفعة معدالت التأثرتسبب السريعة اجلماهر يف والوفيات والعجز سامهت. ة
تشجيع خالل من العامة والصحة الوقائي الطب تعزيز يف أمريكا لعموم الصحة منظمة

الصحية والرعاية واألحباث التعليم مراكز يف البيطري الصحي هذا. التثقيف على واملثال
ال الطبعتني بينها ومن مطبوعات، عدة حتضري هو واإلنكليزية،اجلهد اإلسبانية سابقتني،

واحليواناتلكتاب اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية .األمراض
األخرية الطبعة طباعة منذ العلمية املعرفة األمريكيتني1986تقدمت بلدان أن كما ،

انتقا على أثر والذي األخرية، السنوات يف املواشي إلنتاج خططها احليوانيةعدلت العداوى ل
وانتشارها التبدالت. املصدر هذه ملتابعة حماولة هي هذه الثالثة الطبعة طباعة قُدمت. إن

أجزاء ثالثة يف الثالثة والفطارات،: الطبعة اجلرثومية األمراض على األول اجلزء حيتوي
وحيتو والفريوسات، والريكتسيات املتدثرات أمراض على الثانـي اجلزء اجلزءوحيتوي ي

الطفيلية األمراض على .الثالث
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العامة الصحة يف والطالب األساتذة مساعدة ستواصل اجلديدة الطبعة هذه أن نعتقد
احليوانية الصحة ومعاهد العامة الصحة يف والعاملني الريف وتطوير البيطري والطب والطب

نأم كما املوضوع، ֲדذا يهتم من وكل والباحثني البيطريني املطبوعةواألطباء هذه تكون أن ل
واستئصاهلا، املصدر احليوانية األمراض ملكافحة وطنية وسياسات برامج تطوير يف مفيدة أداة
للوقاية الوبائي للترصد أنظمة تصميم ويف االختطار، حتت هم من تقييم إىل باإلضافة

املستجدة املصدر احليوانية لألمراض املالئمة املنبemergingوللمكافحة جديدأو من عثة
reemerging .واملوارد: باختصار املعرفة تطبيق يف سيساهم الكتاب هذا بأن ثقة على حنن

وحتسينها العامة الصحة لتحصني البيطرية بالعلوم .اخلاصة

املدير
بريياجو روسس MIRTA ROSES PERIAGOمريتا
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األولى الطبعة مقدمة

م مبجموعتني الكتاب هذا الساريةيهتم األمراض احليوانات: ن من تنتقل التـي ألمراض
اإلنسان إىل املصدر-الفقارية احليوانية باألمراض تعرف ما واألمراضzoonosesوهي

واحليوانات اإلنسان بني يف. املشتركة أساسياً دوراً األوىل اֱדموعة يف احليوانات تلعب
ث واإلنسان الطبيعة، يف العدوى على فيلتقطاحملافظة الثانية اֱדموعة يف أما فقط؛ عارض وي

واحليوانات واملاء التربة مثل عادة، املصدر نفس من العدوى واحليوانات اإلنسان من كل
والنباتات م: وكقاعدة. الفقارية درواً احليوانات تلعب السببـيال العامل حياة دورة يف ،هماً

الع انتشار يف خمتلفة، وبدرجات تساهم، قد الفعليلكن وانتقاهلا .داوى
مت وقد اֱדموعتني؛ هاتني يف املشمولة واألمراض العداوى كل لتضمني حماوالت جتر مل

العامة150انتقاء الصحة جمال يف خمتلفة، ألسباب رئيسية، أمهية ذات األمراض. منها عدد
جدي بيولوجية طبية معارف اكتساب نتيجة ازدياد يف املسجلة املصدر أناحليوانية كما دة،

أدى العدوى من طبيعية بؤراً حتوي سابقاً مستكشفة غري مناطق إىل البشري النشاط توسع
متواصل بشكل املصدر حيوانية أمراض متييز ذلك. إىل إىل اخلدمات: إضافة حتسن ساهم

مع سابقاً تلتبس كانت املصدر حيوانية أمراض متييز يف املختلفة التشخيص وطرق الصحية
أخ السنواتأمراض يف الكتاب هذا يف املذكورة األمراض من عدد ميز وقد شيوعاً، أكثر رى

مثل فقط الوعائية: األخرية األسطوانيات وداء والبوليفية األرجنتينية النـزفية احلميات
البابسيات وداء ماربورغ وداء السا ومحى القهقرية بالفريوسة األمعاء .والتهاب

كتابة من الرئيسي اهلدف مبصدركان الطبية املهن أصحاب تزويد هو الكتاب هذا
اإلنسان بني املشتركة السارية واألمراض املصدر احليوانية األمراض عن للمعلومات

والبيطرية الطبية األوجه من كل ضمت فقد الغاية، هذه ولتحقيق يتم-واحليوانات؛ والتـي
املختلف املراجع يف منفصل بشكل تقليدياً التعامل نتيجة- ةمعها مفرد،و شامل كتاب ضمن

أن: لذلك األحياء وعلماء الوبائيات وعلماء البيطريني واألطباء األطباء من كل يستطيع
واحد مصدر من األمراض هذه على عامة نظرة .يكتسبوا
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الكتاب هذا العلمية- إن الكتب معظم مثل الكتب-مثله من للكثري حمصلة هو
واألفرودات منmonographsواملراجع الكثري من االستفادة متت وقد اֱדالت، يف والعناوين

وعلم الفطريات وعلم اجلراثيم وعلم الفريوسات وعلم البيطري والطب الطب يف املصادر
وبيولوجية طبية مصادر من التقارير من كبري عدد من االستفادة متت وكذلك الطفيليات،

أخطاء. خمتلفة أي تصحيح يتم أن يتوقع هفواتلذلك وجودها-أو حال وبالتعاون-يف
قادمة طبعة يف القراء، .مع

أمريكا وخاصة األمريكيتني، على خاص تأكيد مع ذلك، أمكن كلما الشرح حاولنا لقد
جهود. الالتينية دائماً-وبذلت ناجحاً بعضها يكن حول-مل املتوفرة املعلومات جلمع

اإلقليم هذا يف حول. األمراض عليهااملعطيات يعول وال متقطعة األمراض من الكثري وقوع
األحيان من الكثري حتسني. يف إىل البلدان خمتلف يف للمكافحة برامج توطيد يؤدي أن نأمل

األمراض عن واإلبالغ الوبائي ذات. الترصد املصدر احليوانية لألمراض أوسع جمال أعطي
بلدان اقتصاد وعلى العامة الصحة على األكرب املعلوماتاألثر ذكر مت لكن األمريكيتني

الغريبة األمراض أو املنطقة يف أمهية األقل باألمراض . اخلاصة
أجنبية أمراض إدخال اختطار واسعة مناطق فوق واحليوانات اإلنسان حترك أضاف

exoticالستقرار املناسبة البيئية العوامل نتيجة األمريكية القارة يف متوطدة تصبح قد والتـي
السببيةال .عوامل

واألطباء واألطباء احليوانية والصحة العامة الصحة عن املسؤولون يتعايش أن جيب
وبذلك حالياً، املعدية العوامل ملختلف املرضية والتظاهرات اجلغرايف االنتشار مع البيطريون

إدخاهلا ومنع األجنبية األمراض متييز .ميكنهم
املؤلفني- نود الدكتو-حنن نشكر جيوأن خدماتهلت،مساعد. ر. ر يف العام اجلراح

يف للصحة الوطنية املعاهد يف البحثية اخلدمات قسم ومدير املتحدة الواليات يف العامة الصحة
اجلرثومية األمراض فصول وراجع اإلنكليزية للترمجة زمخاً أعطى والذي املتحدة . الواليات

م املختلفة األقسام راجعوا الذين للخرباء شكرنا عن نعرب أن نود وقدمواكما الكتاب هذا ن
وهم النص لتحسني جيفري: اقتراحاִדم قسم. ف. الدكتور يف أستاذ ويليمز،

اخلاصة الفصول راجع الذي متشغان والية جامعة يف العامة والصحة امليكروبيولوجيا



xv مقدمة الطبعة األوىل

األمراض يف اإلقليمي املستشار بوند، جيمس الدكتور املصدر؛ احليوانية الطفيلية باألمراض
الفريوسية؛الفريوسية األمراض قرأ الذي أمريكا لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة

ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة السل يف السابق اإلقليمي املستشار بيو، أنطونيو الدكتور
والدكتور جنيف، يف العاملية الصحة منظمة مع حالياً يعمل والذي أمريكا، لعموم الصحة

ومنظمةراست. اتش. جاميس العاملية الصحة مبنظمة املعوية األمراض يف اإلقليمي املستشار ،
الدكتور ؛و اجلرثومية األمراض راجعا اللذين أمريكا لعموم أنتانانو،. جي. ف. الصحة لوبيز

أمريكا لعموم الصحة ومنظمة العاملية الصحة مبنظمة الطفليليات أمراض يف اإلقليمي املستشار
ال أمراض قرأ .metazoosesتوايلالذي

الصحة مبنظمة البيطرية األمراض مستشار كوكوزا، جيمس الدكتور نشكر أن ويسعدنا
املطبوعات مكتب يف احملرر نافارو جودت والدكتور أمريكا، لعموم الصحة ومنظمة العاملية

الكتاب هذا وحترير مراجعة يف القيم لتعاونه أمريكا لعموم الصحة منظمة .يف

PEDRO N. ACHAتشاأ. ن.بيدرو

تشيفرس BORIS SZYFRESبوريس
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الثانية الطبعة مقدمة

اإلخراجات به حظيت الذي الرائع القبول دفعنا واإلنكليزيةversionsلقد اإلسبانية
وهو أجله، من كتب الذي للهدف حمققاً يبقى حتـى لتعديله الكتاب هذا من والفرنسية

للمعلو حديث مصدر املساعدةتوفري واֱדاالت الطبية املهن ألصحاب هذا. مات مأل لقد
والطب والطب العامة الصحة مدارس يف الواسع استخدامه بدليل فجوة شك، دون الكتاب،

احليوانية والصحة العامة الصحة مكاتب إىل إضافة .البيطري،
احليواني باألمراض معرفتنا ازدادت فقد كبري، بشكل الطبعة هذه توسيع بشكلمت املصدر ة

األوىل، الطبعة طباعة بعد السبعة السنوات يف وكبري حيوانيةسريع جديدة أمراض واستجدت
وأضيف املناقشات معظم كتابة أعيد فقد وبالتايل األمراض28املصدر، إىل جديداً مرضاً

سابقا148ًالـ املصدر،:املوجودة حيوانية مستجدة أمراض هي األمراض هذه بعض
اإلنسانوبعضها بني الوبائية الصلة أن إال طويل، زمن منذ معروفة مرضية كيانات

قريب عهد حتـى واضحة تكن مل .واحليوانات
تركيزنا عن التخلي إىل الغربـي الكرة نصف خارج الكتاب هذا استخدام اضطرنا لقد
ذ جانب وإىل جغرافية، طبية نظر ووجهة أوسع هدف لصاحل األمريكيتني على : لكالسابق

قارة أو آخر بلد إىل قارة أو بلد من مجاهر هجرة إىل األخرى والصراعات احلروب أدت
يف فقط معروف مرض من يعانـي الذي واملريض إىلاأخرى، ينتقل قد اآلن حتـى سيا

نيويورك أو لندن أو يشخصها. أمستردام لكي األمراض هلذه مدركاً الطبيب يكون أن جيب
أمراض.ويعاجلها وأمريكاإمن" ةيأجنب"حيوانيةأدخلت والكاريبـي أوروبا إىل فريقيا

جسيماً ضرراً مسببة على. اجلنوبية قادراً يكون لكي متييزها البيطري الطبيب يتعلم أن جيب
تترسخ أن قبل واستئصاهلا منها واجلراثيم. الوقاية والفريوسات الطفيليات أن نتذكر أن جيب

يف تقيم قد األخرى املالئمةوالعوامل البيئية الظروف فيها جتد منطقة اجلهل. أي يسهل كما
األمراض هذه انتشار البشرية واالحتياجات واألعراف الشخصية أو االقتصادية .واملنافع

يف أجريت التـي األحباث كانتالسنواتأوضحت التـي األمراض، بعض أن األخرية
نظريه وجد قد حصراً، بشرية أمراضاً سابقاً يفتعترب ختدم، والتـي برية؛ حيوانات يف ا
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البشرية للعدوى كمستودعات معينة، أخرى. ظروف ناحية احليوانات: من هذه تلعب قد
مناذج بتوفري إجيابياً يفmodelsدوراً الطبيعي اجلذام حالة يف احلال هو كما لألحباث،

يف اإلنسان غري املقدمات يف أو التسعة األشرطة ذات اكتشاف. يافريقإاملدرعات أن كما
الربوفاتسيكية طفيلياִדاRickettsia prowazekiiالريكتسية ويف الشرقية الطائرة السناجب يف

املتوطن التيفوس فيه يوجد مل بلد يف اإلنسان إىل العدوى وانتقال املتحدة الواليات يف الربانية
غريه1922منذ من أمهية بأقل ذلك يكن وجود. مل احتمال نوقش حلمىكما برية حلقة

الكتاب هذا يف كروتيسفيلد. الدنك مرض أحد- هل ال املنشأ؟ حيوانـي مرضاً ياكوب
أصالً نشأ يكون قد أنه يعتقدون الباحثني بعض أن إال جازم، بشكل اإلجابة يستطيع

حال. كذلك أي والكورو: على املرض هلذا املدهش بالشبه كبري اهتمام kuruهناك

الدما الراعوشباعتالالت وخاصة احليوانية، احلادة حتت اإلسفنجية أولscrapieغ وهو
اֱדموعة هذه يف جيداً ودرس عرف البشرية. مرض البطيئة الفريوسات مناقشة تضمني مت لقد

إىل الطب من جمال جتربة تقريب يف والرغبة االحتماالت على االنفتاح من جم يف واحليوانية
ال. آخر االهتمام على املكتسبوبناء املناعي العوز مبتالزمة مقطع) اإليدز(عاملي أضيف فقد

أو اهلري واإليدز البشري املرض بني العالقة فيه ذكرت القهقرية، الفريوسات حول صغري
النـزلة. القردي لفريوس اجلذرية املستضدية التغياتر سر هو للباحثني جداً مهم آخر موضوع

سببت والتـي آ، النمط من منpandemicsجوائحالوافدة املاليني أصابت انفجارية
العامل حول من. األشخاص فريوس مع التأشب عن نامجة التغريات هذه أن على البينة تتزايد

حيوانـي الوافدة(أصل النـزلة بعني). انظر أخذنا إذا مستغرباً ليس ذلك حدوث إن
واحليوانات اإلنسان بني املستمر التداخل املصدر: ةوكقاعد. االعتبار احليوانية األمراض تنتقل

الكبد التهاب فصول يف إليه أشري مثلما أيضاً، حيدث قد العكس أن إال إنسان، إىل حيوان من
واحلصبة البسيط قد. واهلربس والتـي اإلنسان، غري املقدمات هي احلاالت هذه يف الضحايا

معينة ظروف يف اإلنسان إىل العدوى نقل بدورها . تعيد
المينذكر عامLymeمرض سريري ككيان حدد والذي املستجدة، األمراض بني من

ملتوية. 1977 هو السببـي العامل أن عام(وجد البورلية1982استفردت اسم أعطيت وقد ،
املصدر. حديثاBorrelia burgdorferiًالبورغدورفرية احليوانية الفريوسية األمراض من
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ا أمريكا يف املالحظة روشيواملستجدة يف الدماغ التهاب األوروبوشRocioلالتينية ومحى
Oropouche .الربازيل شرق مشال يف الضحايا وآالف عديدة أوبئة األخري سبب الشيء. وقد

محى فريوس وانتشار إيبوال داء ظهور هو اجلديدة الفريوسية األمراض مشكالت بني البارز
اآلالفRift Valleyالصادع عشرات سبب والذي الدمار، جانب إىل البشرية، احلاالت من

العامل يف الذعر وأثار مصر، يف املاشية صناعة يف األوايل. الشديد برز مشابه وبشكل
األبواغ خفية اإلسهاليةCryptosporidiumاحليوانـي لألمراض الكثرية العوامل من كواحد

عاملي انتشار له كان ورمبا واحليوانات، اإلنسان .بني
تقا اإلنكليزية- ريرأتت الطبعة إعداد مل-أثناء حيوانيني مرضني على األضواء تسلط

سابقاً اإلنسان يف الكاذب: يثبتا الكلب داء بفريوس العدوى من حاالت ثالث متييز مت فقد
pseudorabiesعامي بني على1986و1983البشري مجيعاً كانوا والذين وامرأة، رجلني يف

وح قطط مع وثيق أخرىمتاس داجنة باإليرليخية. يوانات العدوى سريولوجي اختبار أثبت
عمرهEhrlichia canis الكلبية رجل عام51يف اجلبال1986سنة محى لديه بأن اشتبه ،

إنسان يف الكلبية اإليرليخية لعدوى معروف حدوث أول وهذا املبقعة، خيضع. الصخرية
حمتم مستجدين كمرضني للمراقبة املرضان املصدرهذان احليوانية األمراض من .لني

األمراض بعض أعطيت أمهيته؛ قدر على املصدر حيوانـي مرض لكل اֱדال أفسح
أفاريد استحقت حماوالتmonographsالتـي جتر مل لكن تفصيالً، أكثر معاجلة ֲדا خاصة

كامل بشكل املوضوع . لتغطية
املؤلفني-نود الدكتو- حنن خاص بتقدير نذكر يفأن األستاذ بالندين س دوالند ر

الطب بكلية البيطرية امليكروبيولوجيا قسم ورئيس الطب بكلية املعدية واألمراض الطب قسم
يف العامة والصحة الوبائيات أستاذ توريز جي منويل وللدكتور ميسوري، جبامعة البيطري

ع ميسوري جبامعة البيطري الطب بكلية البيطرية امليكروبيولوجيا الشاملةقسم مراجعتهما لى
الكتاب هلذا اإلنكليزية الترمجة يف القيمة .ومشاركاִדما

التثقيف ومنظمة أمريكا لعموم الصحة منظمة من تلقيناه الذي الدعم نثمن أن نود كما
أمريكا لعموم آيريس(PAHEF)والصحة بيونيس يف أمريكا لعموم احليوانية األمراض ومركز

مك والذي األرجنتني، الكتابيف هذا حتديث من .ننا
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ف للدكتور جداً ممتنون أننا فرودته. ل. كما باقتباس لنا إلذنه املنقولة: بريان األمراض
الكتاب هذا يف كملحق .بالطعام

األمراض مركز يف البصرية السمعية الوحدة رئيس الراناجا كارلوس السيد ويستحق
على اخلاص شكرنا أمريكا لعموم املصدر السيدةاحليوانية وكذلك الكتاب، يف الفنـي عمله

آ وليم والسيد إيلوت شكرنا.إيرس عن ونعرب اإلنكليزية؛ إىل الترمجة توفريمها على ستاب
جي دونا للسيدة وامتناننا لعموم.اجلم الصحة منظمة يف التحرير قسم يف احملررة رينولدز

للكتاب العلمي التحرير يف القيم تعاوا على .أمريكا

PEDRO N.ACHAأتشا. ن.يدروب

تشيفرس BORIS SZYFRESبوريس



xxi

تـوطـئـة

اإلنسان بني املشتركة واألمراض املصدر احليوانية األمراض من اجلديدة الطبعة هذه طبعت
أجزاء ثالثة يف والفطارات،(1): واحليوانات اجلرثومية املتدثرات(2)األمراض أمراض

الفري وأمراض الريكتسيات الطفيلية(3)وسات،وأمراض من. األمراض قسم كل يتوافق
املتدثرات وضعت وقد البيولوجي؛ التصنيف يف السببية العوامل موضع مع اخلمسة األقسام
ألفبائي بترتيب قسم كل يف األمراض نبت دور عملية ألهداف بعض مع والريكتسيات

مترادف يتضمن ألفبائي فهرس يوجد كما القارئ على البحث األمراضلتسهيل أمساء ات
السببية .والعوامل

واملشكالت لألمراض اإلحصائي الدويل التصنيف حسب األمراض وأمساء أرقام وضعت
العاشرة اإلخراجة يف ֲדا املرتبطة إالICD-10الصحية الطبعة؛ هذه يف مرض كل عنوان حتت

امل ضمن تصنيفها الصعب ومن التصنيف، هذا يف مشمولة غري األمراض بعض خططأن
.احلايل

التالية العناوين حتت عدوى أو مرض كل درس ذلك إىل السببيات،: إضافة املرادفات،
مصدر واحليوانات، اإلنسان يف املرض واحليوانات، اإلنسان يف احلدوث اجلغرايف، التوزع

املكافحة التشخيص، املرض، وبائيات يف احليوانات دور االنتقال، وطرز معاجلة. العدوى
األخرى(املريض واألنواع كل) اإلنسان وعلى الكتاب، هذا أهداف إىل: خارج أشري

لالتقاء قابلة تكون عندما وخاصة األمراض من للكثري املفضلة .املعاجلات
واإليكولوجية الوبائية لألوجه خاص انتباه يبدأ)البيئية(أعري أن للقارئ ميكن وبذلك ،

املرض أو للعدوى احملددة العوامل لطرز.بتفهم توضيحية صوراً املواضيع بعض تضمنت
العامل كماالسببـانتقال الطبيعة، يف العدوى على حتافظ اليت احليوانات تظهر حبيث ي،

االنتشار أو اجلغرايف التوزع عن إضافية معلومات لتوفري واملخططات اجلداول بعض وضعت
معينة املصدر حيوانية .ألمراض

حدوث حول املعطيات تساعد حولقد واملعطيات واحليوانات، اإلنسان يف العدوى



xxiiتوطئة

األثر تقدير على القارئ اجلغرايف العامةالنسبـيالتوزع الصحة على مرض كل يسببه الذي
األمراض أمهية أن االعتبار بعني األخذ مع املختلفة؛ العامل مناطق يف املواشي اقتصاد وعلى

كبري وبشكل تتنوع املختلفة املصدر نظر: مثالً. احليوانية وجهة من جداً مهم والفم القدم داء
يف اخلسارات تؤخذ مل إذا العامة الصحة نظر وجهة من قليلة أمهية ذو لكنه اقتصادية،

ذلك من العكس وعلى االعتبار، بعني احليوانـي ومحى: الربوتني األرجنتينية الترفية احلميات
أثرها أن إال مهمة، بشرية أمراض الترفية االعتبارمانشوبو بعني يؤخذ مل إذا قليل االقتصادي

اإلنسان ساعات وضياع املعاجلة .تكاليف
والتهاب الربمييات وداء السلمونيالت وداء الربوسيالت داء مثل أخرى كثرية أمراض

معاً العامة الصحة ناحية ومن االقتصادية الناحية من مهمة اخليلي .الدماغ
ألفبا: أخرياً سرداً مرض كل باملراجعيتضمن من)بيلوغرافيا(ئياً كالً يتضمن والذي ،

إليها يوجه أن للقارئ ميكن حبيث صلة، ذات أخرى وأعمال هنا ذكرت التـي األعمال
املرض حول املعلومات من .املزيد



القسم األول

أدواء األواليات





3  داء املثقبيات األفريقي

األفريقي المثقبيات AFRICAN TRYPANOSOMIASISداء

ICD-10 B56،B56.0األفريقي المثقبيات الغامبيةB56.1داء المثقبيات داء
الروديسية المثقبات الالنوعيB56.9داء األفريقي المثبيات داء

ICD-10 B56 African trypanosomiasis; B56.0 Gambiense 
trypanosomiasis; B56.1 Rhodesiense trypanosomiasis; B56.9 African 

trypanosomiasis, unspecified

املثقبيات:املرادفات داء االنتيابـي، النوم املثقبيات،trypanosomiasisداء : الغامبيةداء
عن النامجة الغامبيةالعدوى الربوسية ااملثقبية داء االنتيا، الغرببـيلنوم داءـاألفريقي ي؛
الروديسية عن: املثقبيات النامجة الروديسيةالعدوى الربوسية االنتيااملثقبية النوم مرض بـي،
الشرقي .األفريقي
نويعني:السببيات عن األفريقي املثقبيات داء الربوسيةاملثقبيةمنsubspeciesينجم

Trypanosoma (Trypanozoon) brucei:الغامبية الربوسية واملثقبيةgambienseاملثقبية
الروديسية تسي. rhodesienseالربوسية التسي ذباب بلدغ ينتقل جنس(tsetseوكالمها

 Glossina(Bales 1991; Dumas and Bouteille, 1996, Chimelli and Scaravilli,)الالسنة

اللعا. 1997) للمجموعة تابعة املثقبيات هذه الsalvarianبيةتعترب الطريقة تنتقلتـيبسبب
العامل لدغة خالل تلقيحية. فيها مباشر بشكل اللدغة عن النامجة العدوى inoculativeتعترب

عكس على األمامية احملطة بوساطة التلويثيةاأو احملطةcontaminativeلعدوى بوساطة أو
ا براز بوساطة باالنتقال العدوى تنتقل عندما شاغاس(لذباباخللفية داء فصل ).انظر

يص اللذان اإلنسانيالنويعان ميكن: بان ال الربوسية إىل باإلضافة والروديسية، الغامبية
مورفولوجياً يف. متييزها الداجنة للحيوانات ممراض لكنه اإلنسان يصيب ال األخري النوع

والأفريقيا واملاعز واألغنام والبغال واجلمال واحلمري اخليل مثل واملاشية، األشكال. كالب
املثقتـيال السائط هي واللمف النخاعي والسائل الدم يف trypomastigoteبـيتوجد

األشكال شاغاس(املتعدد داء طويلة). انظر رقيقة طفيليات من األشكال 30تقيس(تتراوح

و ميتد1.5ميكروناً طويل سوط وهو النهاية، قرب احلركة منشأ مع املتوسط يف منمكرون
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واجلسم السوط بني متموج وغشاء للجسم، األمامية قصرية) الشفة مسينة طفيليات إىل
خارجي3.5إىل15مبتوسط( سوط يوجد وال النهاية قرب احلركة منشأ مع ). مكرون

الطوال االنقسام عرب النهائي الثوي سوائل يف الطويلة األشكال أمانـيتتضاعف الثنائي؛
ا فهي القصرية البشرياألشكال الثوي يف تنقسم وال للناقل، املعدية .لعناصر

الثالثة النويعات الزمن، من طويلة ولفترة والروديسيةميزت، والغامبية علىالربوسية بناء
التريبازاميد لدواء وحساسيتها للجرذان وإمراضيتها وإمراضيتهاtryparsamide إعدائها

بني.لإلنسان حمدد تفريق الولوضع متطوعونربوسيةاملثقبية استخدم فقد البشرية واملثقبيات
البشر ذلكرغممن عن النامجة املمراض: عملياً. االختطارات بني التفريق زال البشرييֲקننيما
مساقيعتمد، على أساسي، هلا) سري(وبشكل اجلغرايف والتوزع حالياً. العدوى تتوفر

الطفيليات الستعراف دقة أكثر اختبا. تقنيات املثقبياتيتألف حضن من الدم حضانة إعداء ر
تفقد اإلجراء وֲדذا اجلرذان، يف تلقيحها مث بشرية بالزما أو بشري مصل الربوسيةيف املثقبية

الالربوسية النويعات حتافظ بينما للجرذان عليهاتـيإعداءها اإلنسان على من. تؤثر أكثر
ا: ذلك هذه استعداد يف واسعة خالفات الدراسات املصلعكست على للتأثريات ملثقبيات

على بينة مثة وهناك الربوسيةنأالبشري، املصل،الربوسيةاملثقبية لفعل مقاومة تصبح قد
يع قد الربوسيةأننـيوهذا الذباباملثقبية ينعدي عندما لإلنسان معدية تصبح قد الربوسية

بشري دم على تتغذى أخرى. (Minter, 1982)حبيوانات طريقة تستخدمهناك مهمة،
اإلن لنظائرها الكهربائي الرحالن حسب املثقبيات متييز وهي والـبازدياد، جتعلتـيزميية،

ممكناً املختلفة املثقبات شاغاس(متييز داء يف التعريف وتريبايرينك). انظر ترك  (1993)وصف

تقسيمهاتـيوال،)املركزية(الوسطىأفريقيايفzymodemesذميودميا23ً إىلميكن
األوىل توافق الغامبيةجمموعتني الربوسية الثانيةاملثقبية وتوافق الربوسية، الربوسية . املثقبية
احلديثة املوجودات اجلغرايف: تقترح بالتوزع بل باألنواع فقط تتعلق ال املختلفة الذميومات أن

أيضاً للعدوى السريرية استخ. (Smith and Bailey, 1997)واملميزات أن تفاعلكما دام
استعراف جعل البوليمرياز الغامبيةسلسلة الربوسية  (,Schares and Mehlitzممكناًاملثقبية

1996(.
اإلنسان النخاعي: يف والسائل واللمف الدم يف األفريقي املثقبيات داء مثقبيات تتكاثر
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اخلاليا ختترق ال لكنها اخللوية بني املثقب. واألحياز فتتكاثر الناقل يف والقصريةأما السمينة يات
مدة واملؤخر املتوسط املعى ملعة يف الدم وجبة ابتالع عملية يف تتحول10امللتهمة مث أيام

املعدة مقدم باجتاه وִדاجر رقيقة أشكال إىل مدةproventriculusبعدها تتكاثر أيام10حيث
باخلاليا نفسها تلصق حيث اللعابية الغدد إىل ִדاجر هناك ومن إىلأخرى، وتتحول الظهارية

شاغاس(epimastigote شعرورة داء إىل). انظر بسرعة وتتحول بالتكاثر الشعرورات تستمر
مثقبية التاليةسوائط دونtrypomastigotesmetacyclicالدورة وأحياناً قصرية، مسينة

ال األشكال وهي اإلنسانتـيسوط، داخل. تعدي للمثقبية املكتملة الدورة أن ذبابورغم
من تتراوح قد تسي حتـى) يوما21ًاملتوسط(يوما15ً  35التسي العدوى دورة فإن

حوايل يف تكتمل املثقبية السوائط الطفيلي10%تشكيل ابتلع الذي الذباب من يبقى. فقط
املنعدى بالعدوى(الذباب مرة)املصاب كل يف املثقبيات ويلِقح حياته، طوال احلال هذه على

دميتناول .وجبة
اجلغرايف العرض:التوزع خطي بني اإلنسان يف األفريقي املثقبيات داء مشاال15ًحيدث

يف20و انتشارأفريقياجنوباً منطقة توزيع(وهي الربوسيةتوجد. الناقل) أو املثقبية
شرقالروديسية من متعددة بؤر حنيأفريقيايف يف بتسوانا، إىل إثيوبيا من متتد منطقة فوق

الغامبية الربوسية املثقبية غربتوجد الغرأفريقيايف الشمال من إىلبـيووسطها للسنغال
اجلنوب يف أنغوال إىل الشمال يف للسودان الشرقي خارج.الشمال أحياناً حاالت هناك

موطونة بلدان من واملهاجرين السياح يف املوطونة .املنطقة
اإلنسان يف مدم: الوقوع أوبئة هناك منكانت أتت سابقاً، الغامبية املثقبيات داء من رة
املستوطنني هجرة االستعمار) املستعمرين(خالل العشرين. أثناء القرن بداية يف مات

حوايل500.000 هناك وكان وحده، الكونغو حوض يف الزمن من عقد خالل شخص ألف
فاجعة200.000 اجلمهرة(ألف بأوغندا) ثلثا بوسوغا إقليم تراجع. (Goodwin, 1970)يف

منخفضة مستويات إىل والستينات اخلمسينات يف املكافحة إجراءات تطبيق بعد املرض انتشار
املناطق بعض يف من).2%إىل0.1%(جداً بأقل السنوي الوقوع حالة10.000قدر . آالف

عام هناك:1972يف الدميقراطية4.126كان الكونغو مجهورية يف جديدة سا(حالة ) بقاًزائري
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بقية3.000و يف انفجر.(De Raadt, 1976)أفريقياحالة السبعينات، من وابتداء كل، على
القدمية بؤره بعض يف خطري بشكل ثانية (,.Kusoe 1993; Cattand 1994; Jusot et alاملرض

املوطونة.)1995 املناطق إىل للناس الواسعة اجلديدة للتحركات ارتكاساً الزيادة هذه كانت
األفريقيةو البلدان من العديد يف واالجتماعي السياسي االستقرار وعدم للحروب نتيجة . منها

الطبية الرعاية ولربامج للترصد االزمة واملادية البشرية املوارد نقص بسبب احلالة تفاقمت وقد
املصابة البلدان العاملية.(Mhlanga, 1996)يف الصحة منظمة عامذكرت يف كان1982أنه

وأفريقيابلدا23ًناكه الغامبية، املثقبيات بداء وأنه45موطوناً االختطار، حتت شخص مليون
هناك عام كل تقريبا10.000ًيف جديدة عدوى (Bull World Heath Organ, 1982)آالف

يف متوطن اإلنسان يف األفريقي املثقبيات داء فإن اآلن الصحارىأفريقيابلدا36ًأما . جنوب
ش معاًيضع الداء االختطار؛50كال حتت تقريباً شخص حوايلمليون عن التبليغ 25ويتم

عنها التبليغ مت قد اجلديدة احلاالت كل تكون أال احتمال مع سنوياً، جديدة حالة ألف
(Bales 1991; Kusoe, 1993).

املثقبيات داء حيالغامبيةمييل بينما أوبئة، شكل على حيدث ألن مزمن، مرض وهو دث،
املثقبيات أقلالروديسيةداء أوبئة ويسبب فرادي، بشكل حدة، أكثر مساق له والذي ،

ال. بكثري القبائل بني متوطنة األخرية شرقيبـيترتـيالعدوى يف ماأفريقيااملاشية وكثرياً ،
واملسافرين األمساك وصيادي الصيادين نتيجة. يصيب ما حد إىل منخفض اإلمجايل الوقوع

ال الناقلجتنب احملتشְקرة املناطق .ناس
اإلنسان يف عادة:املرض أطوار ثالثة البشري الدم: للمرض تطفلن األولية، وجود(اآلفة
الدم يف العص)parasitemiaالطفيليات اجلهاز وغزو بعد. املركزيبـي، 3يظهر، أيام2 

مؤمل التهاب منعدية، ذبابة لدغة التلقيح) chancreقرح(من مكان بعديف 3وخيتفي  2

النامجة. (McGovern et al., 1995)أسابيع العداوى يف أكرب بتواتر األولية اآلفة نعتشاهد
الروديسية الربوسية عناملثقبية النامجة تلك من الغامبيةأكثر الربوسية موقع. املثقبية ومن

ويعا الدم، جمرى املثقبيات تغزو غرينـيالقرح متقطعة محى من عاكسةاملريض منتظمة،
الدم تطفلن من هي. موجات احلادة الفترة هذه خالل األخرى العقد: العالمات تضخم
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واملفاصل األجفان لوذمة إضافة اخللفية، الرقبية اللمفية العقد يف خاصة املؤمل، غري . اللمفية
هي احلاد للطور شيوعاً األكثر الو: األعراض وفقد املفصلي واألمل واألرق، زنالصداع،

القصية املنطقة يف خاصة واحلكة، املعممة من. واحلمامى األخرية املراحل يف األعراض ترتبط
املصاب بالعضو العص. املرض اجلهاز يفبـيغزو كبري تنوع يشاهد وقد شائع املركزي

واحلسية واحلركية النفسية التهاب. االضطرابات بعد املشيميائية الضفرية يف متزق حيدث
الذ بغزوالسحايا للطفيليات يسمح ما وهذا العدوى، مساق خالل مبكر بشكل يتطور ي

الدماغ يف حول.مواقع ارتشاحات مع معمم التهاب من املؤلف الدماغ التهاب هي النتيجة
والبالعم والبالزماويات والتائية البائية باللمفاويات الدماغيبيص. األوعية الدموي احلائل ح

احل هذه تؤدي وقد املنشأنفوذاً، وعائية خمية وذمة إىل الدبيقيات. الة خاليا microgliaتتفعل

السيتوكينات بإنتاج مناعية خاليا مع وتبدءان النجمية يفتـيوال،واخلاليا أيضاً تساهم
املرض Pentreath)ترقي et al.,1994) .ومذل وقلق اهتياج وذمة،هناك بعد فيما وحيدث

وخيم صداع إىل تؤدي قد البصريدماغية العصب حليمة عصبية. ووذمة مظاهر توجد وقد
والشمق والنوام النفسية والنوائب الصرعية النوب مثل والنيمومةeuphoriaأيضاً

somnolenceوالسباتcoma.
سابقاً ذكر املثقبيات: وكما داء أوالغامبيةيأخذ أسابيع تنقضي وقد وبطيئاً، مزمناً مساقاً

األول الطور بني الثاشهور الطور بني سنوات أو شهور تنقضي وقد والثالث؛نـيوالثاين،
املثقبيات داء يأخذ حني وضوحاًالروديسيةيف أقل أطواره أن كما حدة أكثر وقد. مساقاً

بعدوى املصابني عكس على قليلة أشهر خالل الوفاة الغامبيةحتدث الربوسية قداملثقبية الذين
عديدة سنوات وميوتاملضاعف. يعيشون الروديسية، املثقبيات داء يف شيوعاً أكثر القلبية ات

العص الطور إىل الوصول قبل املرضى  (Greenwood and whittle 1980; WHOبـيبعض

1979(.
للمريض املناعي اجلهاز وخيم، وبشكل األفريقي، املثقبيات داء من الشكلني كال . يغري

من كبرية كميات ختليق هي الرئيسية الذااملميزات الضد وتشكيل غلوبلني والعوزتـيالغاما
من. (Vincendeau et al., 1996)املناعي متغري سطحي بضد الدم جمرى يف الطفيليات تغطى

السكري الدم(VGSA)الربوتني تطفلن وبسرعة تكبت قوية مناعية استجابات يولد . والذي
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ال البالعم وتفعيل الضد إنتاج االستجابات هذه ألفاتـيتتضمن للورم املنخر العامل تنتج
النتريك كل. ومحض من: على أكثر بني من بآخر وتعبر الطفيليات بعض جني1.000حتتال

تطفلن من جديدة موجة تبتدئ وبذلك خمتلف، سكري بربوتني وتغطى املستضد هلذا مرمز
كل. الدم املوجات هذه يعاجل15إىل7تتكرر مل إذا املريض ميوت حتـى تعاقب. يوماً

املناعية لالستجابة قوي منبه جديدة الدفاعتـيوال،مستضدات من كل يف تشارك
املرض املثقبيات. وإمراضية داء يف احملصنة املناعة على وبائية بينة وجود الغامبيةورغم

(Khonde et al., 1995)ضد للطفيلي فعاالً حتصيناً يشكل الشخصي املستضدي التنوع فإن
الثوي غلوبلني. مناعة الغاما مستويات أن على بينة املناعية، اإلمراضية الناحية من توجد، ال

اإلنسان عند املرض إمراضية يف مهماً دوراً تلعب املناعية املعقدات وفرة أو أكثر. املرتفعة بل
العص اجلهاز ملكونات الذاتية األضداد أن توحي جتريبية بينة هناك ذلك، املركزيبـيمن

أضدا يفمثل دوراً تلعب قد للمضاهئ املضادة التربتوفان وأضداد الغاالكتوسرييربوزيدات د
الدماغ التهاب Hunter)تطور et al., 1992) .قدرة تنقص التائية اللمفاويات أن رغم

ا على اإلالطفيلي إنتاج يف تستمر فإا واخلاليالتكاثر، البالعم تنتج حني يف غاما؛ نترفريون
ناح من ألفاالنجمية للورم املنخر العامل واإلوبرغم. يتها ألفا للورم املنخر للعامل نترفريونأن

ملقاومة قوية خصائص هلا البالعم، يف النتريك ومحض النوعية ألضدادمها باإلضافة غاما،
مع) مقاتلة( مباشر بشكل مرتبطة ألفا للورم املنخر العامل مستويات أن تبني فقد املثقبيات،

املرض .(Okomo-Assoumou et al., 1995)وخامة
احليوانات يف من: املرض العديد احليوانات يف األفريقية املثقبيات عن النامجة للعداوى

إليها يشار ما غالباً لكن احمللية، الغامبيةلقحت.naganaبالناغانااألمساء الربوسية أواملثقبية ،
حيوا ذلك يف مبا احليوانات، من أحياناً، والدجاجاستفردت واخلنـزير املخترب، نات

والظباء والبقر دمantelopesوالكالب تطفلن أو مرضاً تسبب أا على بينة توجد ال لكن ،
كل). مديداً(مثبتاً الروديسيةميكن: على الربوسية عدوىللمثقبية تسبب دون-أن تكون

عادة واحل-أعراض واألغنام؛ املاشية مثل الداجنة احليوانات ذلكيف يف مبا الربية يوانات
أيضاً املخترب حيوانات ويف والضباع؛ واألسود أخرى. الظباء ناحية املثقبيةتعدي: من
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ال اللواحموسيةربالربوسية ذلك يف مبا احليوانات من واسعاً واخلنازيرcarnivoresضرباً
املخترب،equines واخليليات وحيوانات عندوواֱדترات مهماً مرضاً واخليلياتتسبب اجلمال

الصغرية واֱדترات والكالب نادراً. والقطط لكنه املاشية، يف قاتالً يكون وقد مزمن، املرض
اخلنازير يف قاتالً يكون للعدوى. ما مقاوم أمهية. اإلنسان ذات أخرى أفريقية مثقبيات هناك

اإلنسان منها أي يعدي ال لكن الداجنة احليوانات عند تصيب. (Levine, 1985)كبرية
الكونغولية واֱדتراتCongolenseاملثقبية واخليليات واخلنـزير النشيطةأما. اللواحم املثقبية

vivaxتصيب حني يف واֱדترات، اخليليات القرديةفتصيب واخلنازيرSimiaeاملثقبية . اجلمال
هي احليوانات عند الرئيسية املتقطع: األعراض واحلمى اللمفية العقد الدمتضخم وفقر ة

املترقي وعلى. (Urquhart, 1980)واهلزال النوع على اعتماداً مزمناً أو حاداً املرض يكون قد
الطفيلي احلمل وعلى الثوي .عمر

األثر من فاخلوف األفريقية، اֱדتمعات تشكل يف دوراً احليوانات يف املثقبيات داء يلعب
األصليني السكان محى اخليل على للطفيلي آثارهالقاتل منعت حني يف األجنبـي؛ الغزو من

مر املاشية مزايابـيعلى من كم7املاشية العشبية2ماليني األرض لتربية) املرعى(من
اإلنتاج العالية األوروبية حيدث).املرحبة(املواشي والذي املثقبيات، داء من آخر شكل ينجم

عنأفريقيايف اإليفانسيةوخارجها، النعرةevansiاملثقبية بالذباب وهوtabanidوينتقل
خاص بشكل والكالب واخليليات للجمال .ممراض

االنتقال وطرز العدوى الرئيسي:مصدر املستودع هو الغامبيةاإلنسان الربوسية للمثقبية
يشعر احلمى نوب بني فترات وتتضمن مديدة العدوى أن ومبا للناقل، العدوى ومصدر

سليم بأنه خالهلا إىلاملريض العدوى وينشرون ينتقلون قد املنعدين األشخاص فإن نسبياً،
الناقل يوجد ال حيث جديدة يف. مناطق دوراً تلعب الدنيا احليوانات أن على بينة توجد ال

اإلنسان الغامبيةعدوى الربوسية يفباملثقبية أثبتت قد حيوان إىل حيوان من االنتقال أن مع ،
مماثلة،(Molyneux, 1983)املخترب كانت والكالب واألغنام اخلنازير من الطفيليات وأن

حساسيتها يف البشرية نظائرهاللطفيليات شكلياء أو البشرية Scottزمييةـاإلنلألمصال et al.,) 

1983; Schares and Mehitz, 1996( .حصري بشكل اهلادفة املكافحة برامج جناح يشري قد
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أن إىل البشري الطفيلي على املثقبياتللقضاء داء يف مهمة غري احليوانية . الغامبيةاملستودعات
ذلك من أكثر استمرار: بل يربر قد احليوانية املستودعات وجود املثقبيةعدوى) بقاء(إن
الغامبية بينهاالربوسية طويلة فترات مع معزولة بشرية حاالت فيها حدثت مناطق .يف

الربوسي املثقبية لعدوى الرئيسية تسيالنواقل التسي ذبابة هي الغامبية الالسنة: tsetseة
األرجل النقرانيةGlossina funcipesالغبساء اللماسةtachinoideوالالسنة والالسنة

Palpalis.وال الذباب من النهرية أو اللماسة جمموعة إىل األنواع هذه تسكنتـيتنتمي
والبحري األار شواطئ على الكثيفة النبات منو كل. اتمناطق يف البشرية العدوى حتدث

ال األماكن أو املياه ملصادر جماورة تقريباً الريفيةتـياحلاالت األماكن يف املياه فيها . تتجمع
السياح يصاب ما ميكن. نادراً لكنها بيولوجية نواقل هي واملؤنثة املذكرة تسي التسي ذبابات

ع وذلك األوبئة، أثناء آلية بطريقة العدوى تنقل املصابنيأن املرضى من العديد وجود ند
الدم بعض. بتطفلن وحسب ذلك، إىل إضافة عادة، منخفض النواقل يف العدوى معدل

اإلنسان عند خلقي انتقال حيدث أن ميكن .التقارير،
ذلك من العكس يف: وعلى كمستودع مهماً دوراً املاشية خاصة الدنيا، احليوانات تلعب

املثقبيات داء استفردت. يسيةالرودحالة الروديسيةفقد الربوسية احليواناتاملثقبية عدد من
ال هي فقط واملاشية واألغنام واألسود والضباع الظباء أن إال والداجنة، يتطورتـيالربية

فعالة كمستودعات لتخدم املطلوب واخلطري املديد الدم تطفلن احليوانات. عندها هذه
مناطق يف الطفيلي بقاء عن لسنواتمسؤولة اإلنسان قبل من تسكن .مل
شرقي يف الرئيسية العاضةهيأفريقياالنواقل الشاحبةMorsitansالالسنة والالسنة

السوينرتونيةPallidipesاألرجل جمموعة.swynnertoniوالالسنة إىل األنواع هذه تنتمي
وال الذباب، من وتفضتـيالعاضة الغابات ومناطق السافانات مناطق علىتسكن التغذي ل
الربية واحليوانات احلقيقة. املاشية إىل باإلضافة البشرية، للعدوى حدة األكثر الطبيعة جتعل

الشكل من فرادية أكثر الروديسية املثقبيات داء املنازل قرب ليس النواقل موئل أن القالة
األوبئةبـيالغام إحداث على قدرة للشكل. وأقل الرئيسيون همالروديسيالضحايا

تكون حيث الربية احليوانات موئل مع متاس على هم الذين واألشخاص والسياح الصيادون
متوطنة .enzooticالعدوى
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احلمى:التشخيص خاصة الرئيسية، والعالمات األعراض توجد عندما باملرض يشتبه قد
اجللدية واحلمامى اخللفية الرقبية اللمفية العقد وتضخم االخت. املتقطعة تعكس باراتال

اخلاليا عدد زيادة عدا ما ملحوظة تبدالت أي الدموي(البيولوجية األيج(وزيادة) التعداد
املناعي النخاع)IgMالغلوبولني السائل والـيف اجلهازتـيي، لغزو واصمة تعترب

Bisserاملركزيبـيالعص et al., 1997)( .رشاحة يف الطفيلي وجود بإثبات العدوى تثبت
أو القرح السائلمن أو احلاد الطور خالل املأخوذ الدم يف أو العظم نقي يف أو اللمفية العقد

املزمن الطور خالل ال. النخاعي العينة تكون أن وملونةتـيجيب مثبتة أو طازجة . ستشاهد
لكشف فعالية أكثر احلاد الطور من يعانون الذين املرضى يف اللمفية العقد رشف يكون

ا الربوسية الروديسيةمنلغامبيةاملثقبية الربوسية أخرىاملثقبية ناحية من الدم: ؛ تطفلن يكون
املثقبيات داء يف أعلى وجودالغامبيةمنالروديسيةاحمليطي إثبات يكون ولذلك املثقبية،

الروديسية مسيكةالربوسية دموية أفالم بفحص احلالتني. أسهل كال ويف كل، تتموج: على
وت الدم تطفلن احلمىمستويات نوبات خالل أعلى يف. كون الطفيليات إجياد السهولة من

الصغري بالترشيح أو البيض الكريات طبقة وفحص اهليماتوكريت أنابيب يف بالتنبيذ الدم
minifiltrationسيللوز النضحةDEAEيف وفحص . (Bailey and Smith 1994)والتنبيذ

النخاعي السائل أو الدم من عينات تلقيح والميكن الفئران، عند الصفاق يتطورتـيداخل
الثا األسبوع خالل للكشف قابل دم تطفلن وجودنـيعندها اإلثبات هذا املثقبيةֲדدف

الروديسية القوارض. الربوسية عدوى الصعب الغامبيةمن الربوسية تفشل. باملثقبية عندما
أوساط يف زرعه أو العظم نقي لفحص حماولة جترى السابقة، أوالطرق الغلوكوز مثل خاصة

أو املصل أو مجعها. GLSHالالكتوألبومني بعد النخاعي السائل من ثفالة تفحص أن جيب
السريولوجية. فوراً بالبطاقة- التفاعالت التراص اختبار الدمويcardمثل التراص ،

باإلن املرتبط املناعي املمتز ومقايسة ال) إليزا(زميـالالمباشر املناعي مفيدة-المباشروالتألق
املستقل التشخيص يف حمدودة قيمتها لكن الوبائية، الدراسات عند. )الفردي(يف يتطور قد

احليوان للمثقبيات أضداد األصحاء الياألشخاص تسي التسي بذباب امللقحة تؤديتـية ال
مستضدات مع متصالبة تفاعالت إىل تؤدي أن األضداد هلذه وميكن عدوى، املثقبيةإىل

الروديسيةا الربوسية واملثقبية الغامبية .لربوسية
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مها:املكافحة األفريقية املثقبيات أدواء ملكافحة الرئيسيتان املستودعات: الطريقتان إنقاص
النواقل وجود من والتقليل للعدوى املثقبيات. الرئيسية داء مستودعات إنقاص حالة يف

العدوى: الغامبية ومعاجلة كشف على التأكد النواقلجيب عدوى مصدر إلنقاص . البشرية
داء حالة يف أكرب التحدي الروديسيةويكون ملكافحةاملثقبيات إجراءات اختاذ جيب ألنه

املواشي الربيةlivestockجتمعات إنقاص). catlleكاملاشية(والداجنة) كالظباء(أيضاً، ميكن
بقلب أر) حتويل(األخري إىل املواشي ترعى حيث زراعيةالسافانا غريتـيوال،اضي هي

تسي التسي ذباب لتكاثر جتمع. مناسبة إنقاص إىل التوصل وال) مجهرة(ميكن تـيالناقل،
داء مكافحة يف بكثري فعالية أكثر الروديسية،هي التخريباملثقبيات طريق عن إما وذلك

احلشرات مبيدات باستخدام أو الذباب ملوائل كل. املوجه ا: وعلى لكال أنميكن لطريقتني
إيكولوجية تبدالت ذلك. كبرية) بيئية(تسببا من أكثر ملبيدات: بل الواسع االستخدام إن

موائله يف بالنبات حمصن الذباب ألن جداً فعاالً وليس مكلف ذباب. احلشرات مصائد إن
ال تسي احلشراتتـيالتسي مببيدات تֱקشرָקب عندما خاصة جداً فعالة (,Langleyطورت

وقد. )1994 املخترب، يف املعقم املذكر بالذباب الطبيعية البيئة إشباع على تعتمد أخرى طريقة
استئصال يف فعالة للبشر(كانت الشرهة املتحلزة ليبياOchliomyia hominivoraxذباب يف

األكثر). 1991عام هي الناقل مجهرة إنقاص أن الدقيقة واحلسابية التجريبية النماذج توحي
خال األماكنفعالية يف فعالية األكثر هو البشري املستودع إنقاص يكون حني يف األوبئة، ل
الناقل. (Gouteux and Artzrouni 1996)املوطونة متاس منع املناسبة اإلجراءات تتضمن

والتشبيك واقية مالبس باستخدام واستخدامnettingوالثوي خارجاً، الذباب يبقى الذي
عدم أو احلشرات، الطاردات املناطق إىل ذبابتـيالذهاب من عالية كثافة فيها توجد

تسي بشدة. التسي املوطونة املناطق بالدم:يف املقيد غري التربع حترمي باالتقاء. جيب يوصى ال
املثقبية ضد فقط فعالني والسورامني البنتاميد ألن املوطونة املناطق لزوار الربوسيةالكيميائي

لدرالغامبية سامة وهي يغزو، أن إىل املرض أعراض حيجب أن الستخدامها وميكن ما، جة
العص األدويةبـياجلهاز هلذه الطفيلي مقاومة املعمم التطبيق ويعزز من. املركزي، أكثر بل

للمثقبية تعرضاً أكثر السياح معظم إن الغامبيةذلك، من الروديسية يعترب.الربوسية
يف (1990)ديري أمهية األكثر التقدم املثقبياتأن داء حتسنيالغامبيةمكافحة يف كان
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التكلفة الرخيصة الفعالة املصائد اعتماد ويف الدم تطفلن وإثبات السريولوجي التشخيص
تسي التسي .لذباب

بينة هناك لكن لقاح، إنتاج األفريقية للمثقبيات املستضدي التغري مشكلة أعاقت لقد
حمصنة مناعة يولد املرض أن على هناكوبائية حني ففي يف%30، املنعدية غري اجلمهرة من

فإن العدوى، التقاط اختطار حتت الدميقراطية الكونغو انعدوا15%مجهورية الذين أولئك من
مشابه اختطار من يعانون Khonde)سابقاً et al., 1995) .التلقيح بأن احلقائق هذه توحي

.ممكن
عـراجـالم
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األميبات AMEBIASISداء

ICD-10 A06

املتحوالت:املرادفات داء األميبـي، األميباتentamebiasisالزحار داء ،Amebiosis.
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جلنس:السببيات الكثرية األنواع بني من يفEntamoebaاملتحولةوجد، املوجودة
أن للنسجالثدييات، احلالة البوليكيةhistolyticaاملتحولة املهمتانpoleckiواملتحولة يفمها

فقط املصدر احليوانية املتغريةاستعرفت. األمراض كنوعdispardisparاملتحولة حديثاً
جداً،مستقل حمدودة عنها املعلومات تزال ما للنسج. لكن احلالة بشرياملتحولة طفيلي

بالعدوى اإلنسان غري املقدمات من عدد إصابة على أيضاً قادر وهو رئيسي، إضافة. بشكل
أحياناًفقد: لذلك والفئران واخلنـزير والقطط الكالب من عدوى. استفردت إىل أدت كما

أخرى وقوارض األرانب يف البوليكيةاستفردت.(Tsutsumi, 1994)جتريبية مناملتحولة
عام يف واملاعز أيضا1912ًاخلنازير البشر يف Gibodaواستعرفت et al.,) أن)1988 رغم

الوص(1985)ليفني أن عنادعى لتمييزها كاٍف غري كان األصلي للنسجف احلالة . املتحولة
آخر بشرياً نوعاً أن عديدة، ولسنوات املتغرية- اعتقد، صغري"هو- املتحولة من" عرق

اإلمراضية القوة نفس ميلك ال لكنه املظهر يف جداً مشابه ألنه للنسج احلالة وقد. املتحولة
منفصل كنوع اآلن .(Jackson, 1998)استعرف

للتطورتلألميبا االغتذائي): للتنامي(طوران اإلنبا(trophicالطور ) vegetativeتـيأو
األتروفةتـيوال فيه الكيسي،trophozoiteتتشكل املقاوم(cysticوالطور تظهر) أو عندما

وتتضاعف. الكيسة كاذبة أقدام بوساطة متحركة الغليظة الثوي أمعاء يف األتروفات تعيش
الثنائيب أصغر. االنشطار أشكال إىل اخلارج باجتاه الثوي أمعاء يف تقدمها أثناء تنقسم

إىل للتحول استعداداً نفسها حول مقاوماً رقيقاً جداراً وتطور الغذاء تناول عن وتتوقف
البداية،. كيسات يف منواة غري الكيسات لتفتلني. تكون تنقسم منتجةmitosisمث متتاليني
مث النهايةنواتني يف الثوي. أربعة براز يف الكيسات تطرح املرحلة هذه من.وعند ابتلعت وإذا

حتـى أتروفات أربع إىل تتفرق أو تنقسم فإا امللوثني املاء أو بالطعام آخر ثوي قبل
جديد من التضاعف عملية وتبدأ الغليظ املعى إىل ִדاجر حيث الدقيق املعى إىل .الوصول

االنتشار:اجلغرايفالتوزع .عاملي
اإلنسان يف للنسجعدوى:احلدوث احلالة املناطقاملتحولة يف رئيسي، بشكل سائدة،

أن ويقدر الصناعية، البلدان من النامية البلدان يف تواتراً أكثر وهي هلا، واֱדاورة املدارية
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بني400  500 وأن بعدواها، مصاب شخص أعراضا10ً%و5%مليون يبدي منهم
(García and Bruckner 1997) .الصناعية البلدان يف ملحوظ بشكل العدوى انتشار تراجع

األخرية العقود املثال. يف سبيل على املتحدة الواليات السكان: ففي عموم بني املعدل تراجع
العامة( التسعينات2%إىل1961عام7%من) اجلمهرة اية يف أخرى. تقريباً ناحية ما: من

يش املرض يفزال طبعت تقارير فحسب النامية؛ البلدان يف والوفيات للمراضة مهماً سبباً كل
يف1996 – 1997 العدوى اسبانيا، 1.917من0.3%وجدت يف ظاهرياً صحيحاً طفالً

كينيا،862من7.8%و يف باإلسهال مصاباً مستشفى 33.253من 19.4%طفالً يف براز عينة
و بريوت، وبنيعين 11.611من1.2%يف طرابلس، يف مشاֲדة بالغا980ًمن 20%  29%ة

مصر،سوياً نيكارا1.267منو18.6%يف يف وغشخصاً من8.7%وا، مؤلفة جمموعة من
فنـزويال342 يف .شخصاً

املتغريةانتشار عناملتحولة متيزها ما نادراً املختربات ألن معروف احلالةغري املتحولة
مللنسج كثرياً كل، وعلى يف، موجودة األعراض ألن مرتفعة تبدو من 5 – 10%ا فقط

املعزوة للنسجالعداوى احلالة .للمتحولة
البوليكيةعدوى أفراديةاملتحولة حلاالت التقارير معظم وتعزوه البشر، عند نادرة

كل) شخصية( صعوبة: وعلى بسبب بكثري عنه يبلغ مما أكرب النوع هذا انتشار يكون قد
عن للنسجاملمتييزه احلالة اجلنو. (Levine, 1985)تحولة اجلزء يف تواتراً أكثر يبدو بـيوقد

يف الطفيلي وجد فقد آسيا، من اجلديدة184من19%الشرقي غينيا بابو يف طفالً
(Desowitz and Barnish 1986)ويف الالو 1.478من%4.6، ومجهورية كمبوديا من الجئاً

وفيتنا الدميقراطية املتحدةالشعبية الواليات إىل وصلوا ،(DeGirolami and Kimber 1983)م
فرنسا435من3.2%ويف إىل وصلوا وفيتنام كمبوديا من Chaker)الجئاً et al., 1982).

احليوانات يف للنسجالعدوى:احلدوث احلالة املقدָקماتباملتحولة عند نسبياً شائعة
Primatesاإلنسان الطف. غري استفرد القططفقد من وأحياناً واجلرذان، الكالب من يلي

طبيعي بشكل املنعدية أيضاً. واخلنازير املاشية يف عنه التبليغ مت . (Levine, 1985)كما
كثرية قوارض يف التجريبية العداوى واألقداد(أُحدثت الريابيع القبيعات، اجلرذان، ) الفئران
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أيضاً األرانب .(Tsutsumi, 1994)ويف
أن باملتحولةيبدو باكندلشائعةالبوليكيةالعدوى أبلغ فقد اخلنازير، عن(1994)يف

السابقة تشيكوسلوفاكيا يف حديثاً املفطومة اخلنازير بني الطفيلي هلذا عاٍل ما. انتشار ونادراً
التشخيصية املختربات يف .استعرفت

اإلنسان يف العداوى:املرض للنسجمعظم احلالة أعراباملتحولة جيبال لكن ضية،
وغزوي مترٍق مرض إىل يتطور قد الذي اخلطر دائماً، تشكل، ألا حمتملة مماريض اعتبارها

invasive (WHO, 1981) .وقد الشباب، البالغني بني خاص، بشكل شائع، األميبات داء
أخرى أنسجة أكثر، نادر وبشكل أو، الكبد أو الدقيق املعى بغزو املعوي. يتظاهر املرض : يف
وال املعوية املخاطية يف صغرية قرحات ويشكل النسيج الطفيلي األسفلتـييغزو إىل تنتشر

االحنالل بواسطة املخاطية حتت النسيج أو. إىل املعى انثقاب تسبب قد نادرة حاالت ويف
الغليظ املعى جدار يف حبيبية أوراماً بط. تشكل انزعاج من األعراض إسهالنـيتتراوح مع

مدمى ومحىخماطي قاتل أو حاد زحار إىل اهلدأة أو اإلمساك من فترات بني التناوب إىل
مدمى أو خماطي وإسهال أميب(وعرواءات االنتثار. (Benenson, 1995)) يـزحار حيمل قد

إليه يشري ما غالباً والذي موضعياً، خنراً تسبب حيث الكبد إىل الطفيليات املنشأ -الدموي

خاطئ خر-وبشكل أنه أميبعلى كبدي املعوي. يـاج األميبات داء أعراض تشابه
الكبدي املتورقات داء عكس وعلى ولكن، واحلمية املؤملة والكبد الطحال ضخامة

fascioliasisاحمليطية اليوزينيات كثرة هناك توجد ال أو. ، اجللد أو الرئتني الطفيلي يغزو قد
التامو أو الدماغ أو الطحال أو التناسلية أحياناًاألعضاء .ر

البشرية البوليكيةالعدوى عادة؛باملتحولة بأعراض مصحوبة منغري القليلة احلاالت ويف
ال املعوي عنتـيالداء النامجة تلك من أخف األعراض كانت احلالةوصفت املتحولة

األمعاءللنسج، خارج للنسيج غزو يوجد .ومل
احليوانات يف احليوانية: املرض للنسجباملتحولةالعداوى بأعراضاحلالة مصحوبة غري

املقدمات- عادة يف عادة والكبدي املعوي الشكلني كال حيدث البشرية، العداوى مثل
خاص بشكل مستعدة العنكبوتية والنسانيس فيما. (Amyx et al., 1978)الدنيا، يعرف ال
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قلي حاالت عن تقارير فهناك الكالب يف أما اخلنازير، يصيب املرض كان الداءإذا من لة
ندرة أكثر حاالت ويف األخرى: املعوي، والنسج للكبد شيمادا. غزو عامورفاقهوصف

مرض1992 من للنسجحالة احلالة قطةاملتحولة القداد. يف يكون املخترب قوارض وبني
له فمقاومان واجلرذ القبيعة أما الكبدي للغزو مستعدين املصابة. والريبوع الفئران أن ورغم

الفئرانبالع فإن الكبدي األميبات لداء الكلمة معنـى بكل مستعدة املشترك املناعي وز
لذلك عالية وبدرجة مقاومة .السوية

أن يبدو البوليكيةال للخنازيراملتحولة .(Dunlap, 1979)ممراضة
االنتقال وطرز العدوى مستودع:مصدر هو للنسجاإلنسان احلالة توجد. املتحولة ال

على اإلنسانبينة إىل احليوان من باملادة. االنتقال ملوثة منتجات بابتالع املرض يֱקكتسب
املاء أن ورغم منعدين؛ ألشخاص Marshall)الربازية et al., 1997)النيئة  (Mongeواخلضار

and Arias, 1996(تتضمن جيد بشكل املوثقة االختطار عوامل فإن للعدوى، مصادر
يتداولون الذين معي(األشخاص الصحية) تعاملون العادات ذوي واألشخاص امللوث الطعام

العائلي الطعام مصادر يلوثون قد والذين ذلك. السيئة إىل فعالة: إضافة نواقل الذباب يشكل
جداtrophozoiteًلألتروفة. للكيسات مقاومة ليست ألا للعدوى، كنواقل قليلة أمهية
اdesiccationللتجفيف العصارة لفعل ال،لعديةأو الوحيدة األشكال أا تتواجدتـيعلماً

اإلسهايل الرباز يف فعلي وال.بشكل الكيسات، املعجوتـيأما الرباز يف أونـيتوجد
لالنتقالformedالقاسي الرئيسية العوامل فهي مدة،، التربة يف حية تبقى ألا أيام8وذلك

بني حرارة بنييوما40ًوملدةم، 28 – 34بدرجة حرارة السبب.م2 - 6بدرجة وهلذا
احلا املزمن املريض احلادميشكل املريض من فعالية أكثر للعدوى مصادر الصحيح وقد. ل

ال اجلنسية املمارسات أن األخريين العقدين يف أوتـيتوثق الفموي الشرجي التماس تتضمن
للعدوى مهماً اختطار عامل تشكل التناسلي .الفموي

إال البشرييعتقد، املستودع من العدوى تكتسب احليوانات أن النسانيس، حال . يف
للنسجميكن احلالة تنتشرللمتحولة أن الدنياpropagateظاهرياً املقدمات بني: بني 29فمن

لديها فقط اثنني أن وجد خاصة مستعمرة إىل أدخلوا للنسجمشبانزي احلالة يوماملتحولة
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أن. وصوهلا وجد حني بعد29من10يف بالعدوى  (,Miller and Brayسنوات4أصيبوا

1966(.
مستودع هو البوليكيةاخلنـزير يفاملتحولة الكيسات بابتالع العدوى اإلنسان ويلتقط ،

املستودع هذا من برازية مادة المس شخص يبدي أو امللوثني، الطعام أو من. املاء االنتقال
أيضاً متوقع إنسان إىل ب: إنسان مل3نيفمن اثنني أن وجد فنـزويال يف شخصوا مرضى

احليوانات .(Chacin-Bonilla, 1983)خيالطا
داء:التشخيص عن الناجم الزحار لتفريق وحدها كافية السريرية التظاهرات ليست

للزحار األخرى األسباب عن للرباز. األميبات فحوص ثالثة على املختربي التشخيص اعتمد
وعل يوم، نصف معينةبينها حاالت يف سريولوجية اختبارات للرباز.ى املباشر الفحص يظهر

الرباز يف األتروفة، وأحياناً الكيسات، توجد بينما تقريباً، دائم بشكل األتروفة اإلسهايل
ممكن. والصلبنـياملعجو وقت بأسرع اإلسهالية الربازية املادة من عينة تفحص أن جيب

اخلطو تتخذ مل ما التجميع حيبذبعد اهلدف وهلذا األتاريف، على للمحافظة الالزمة ات
األلوان الثالثي باهليماتوكسيلني التلوين قد. (García and Bruckner 1997)استخدام

املعجو الرباز من عينات اֱדهريةنـيتفحص واملعاينة الرباز تركيز طرق باستخدام الصلب أو
للكيسات تشخيص.املباشرة احليتطلب للنسجاملتحولة وشخصاًالة بعناية منجزة إجراءات

الطفيليات هذه وكيسات واألتاريف البيضاء والكريات البالعم بني للتفريق التدريب جيد
الطفيليات من غريها .عن

حمدد لتشخيص كافية ليست املعوي خارج األميبات لداء السريرية . التظاهرات
املرتبط املناعي املمتز املقايسة مثل استعرافـباإلنفاختبارات املمكن من جتعل من90%زمي

ه أن رغم احلاالت، تكشفذهكل فقط10%الطريقة املعوية احلاالت Restrepoمن et al.,)

بالنظائر. )1996 التصوير مثل الغريبة، األجسام الستعراف املصممة االختبارات تساعد قد
احملradioisopticاملشعة املقطعي والتصوير الصوت لكنهاوسب،وفائق اآلفة توضيع يف

للمرض مشخصة .ليست
بني التفريقي للنسجالتشخيص احلالة البوليكيةواملتحولة ينجز،املتحولة أن وميكن صعب



أدواء األواليات20

الكيسات بدراسة نوع. فقط، بني التفريق أن للنسيجورغم احلالة وبنياملتحولة املمرضة
املتغرية ااملتحولة به القيام ميكن ال املمرضة علغري الشكلياـعتماداً املعايري ةئيى

ف) املورفولوجية( وفروق مناعية فروق هناك فإن املمكنـفقط، من جعلت اإلنزميية النظائر ي
ف النوع حالياًـاستعراف متخصصة خمتربات املتحولةلكيسات. (Jackson, 1998)ي

متفاوتالبوليكية بشكل متوزع وكروماتني واحدة منتظم(نواة احمل) غري معيف النووي يط
من بكثري أكرب وهو عادة، عتيم هيويل مشتمل وجسم اهليوىل، يف قليلة غليكوجينية فجوات

وحتـى أخرى.chromatoidal barsاًصبغانياًقضيب30النواة، ناحية كيسات: من متلك
للنسج احلالة وفجواتاملتحولة منتظم، بشكل متوزعاً وكروماتيناً نوى أربع الناضجة

فغليك كثرية منـوجينية وأقل هيولياً مشتمالً جسماً حتوي وال اهليوىل، قضبان10ي
جيبودا؛(Levin and Arustrony, 1970)صبغانية وطد معايري1988عامورفاقهوقد
.إضافية

األم:املكافحة داء البشري،يبيكافح بالرباز البيئة تلوث بتجنب رئيسي بشكل ات
العامة خ-وتثقيف فـلكصوصاًاألطفال الطعام يتداولون الذين األشخاص يتفهم يـي

معه(العائلة ملنع) يتعاملون اجليد التصحح التجاري الطعام مع يتعاملون الذين واألشخاص
العدوى التلوث.انتقال لتجنب ضرورية التالية املفرغات: اإلجراءات من مناسب ختلص

بالرب التلوث من املياه مصادر صيانة املزمنيالبشرية، املرضى معاجلة األصحاءـاز، واحلملة ن
ف الطعام إعداد ومراقبة الكيسات، ينشرون الطعامـالذين يؤكل حيث العامة األماكن ي

ال. ءيـالن األماكن يف الطعام يغطى أن اهلواءتـيجيب يف غبار أو ذباب فيها جيب. يوجد
اخل أكل أو املاء شرب خطورة على الصحي التثقيف يركز الأن النيئة تكونتـيضار قد

الطعام إعداد وقبل التربز بعد اليدين غسل أمهية إىل إضافة برامج. ملوثة، توجه أن جيب
للمماثل املنجذبني مثل العايل اخلطر جمموعات إىل اخلنازيربـيومرhomosexualالتثقيف

عن النامجة العدوى البوليكيةملنع املوطونة.املتحولة املناطق أو: يف والطعام املاء يغلى أن جيب
اليود صبغة من قطرات بتسع مدة2%يعاجل ماء لتر يستهلك. دقيقة30لكل أن جيب

املسافرون معبأالسياح ماء موطونة مناطق ف(إىل معبأـمبا ماء من املصنوع اجلليد ذلك ) ي
فقط مطبوخاً .وطعاماً
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عـراجـالم
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البابسيا BABESIOSISتداء

ICD-10 B60.0

الكمثريات:املرادفات البابسياتPiroplasmosisداء داء ،Babesiasis.
والسبعني:السببيات الثالثة األنواع بني يفتـيالللبابسيةمن كطفيليات وصفت

من أكثر هناك و12الثدييات الداجنة للحيوانات بالنسبة أمهية هلا فقط تعدي5بقليل فقط
العكربية) 1:أحياناًاإلنسان القوارضMicrotiالبابسية طفيلي املباعدة) 2،، البابسية

Divergensأوروبة يف املاشية طفيلي اجلبسونية) 3.، البابسية الكالب، بطفيلي مرتبط نوع
gibsoniيف عن(وآسياأفريقيااستفردت متيز مل العكربيةلكن واشنطن) البابسية والية ويف

الواليات واليف األوليةتـياملتحدة، التسمية مرتبط) WAI.4أعطيت بالبابسيةنوع
األوليةاملباعدة التسمية وأعطي املتحدة الواليات يف ميسوري يف استفرد ،MO1.5 (نوع
العكربيةمرتبط باسمبالبابسية أويل بشكل واستعرف تايوان يف استفرد ،TWI.Barriga)

(1997; Herwalett et al., 1996; Shih et al., 1997.تشخيص أن يعتمدالبابسيةومبا
مل أخرى بأنواع اإلنسان يعدى أن املمكن فمن الطفيليات، مورفولوجيا على رئيسي بشكل

بعد بدقة .تستعرف
الطبيعة يف وتنتقل الفقاريات، من لألثوياء احلمراء الدم كريات على البابسيات تتطفل

القراد يلدغ. Tickبوساطة الشكلعندما الكمثرية الطفيليات تدخل ثديياً، منعدى قراد
pyriform)البوغية القراد) مكرونات 1.5 – 3طوهلاsporozoiteاحليوانات لعاب خالل من

للثوي احلمراء الكريات بسرعة، احلمراء. وختترق، الكريات داخل الطفيليات معظم تنمو
أقاسيم أو الشكل كمثرية أتروفات شكل عرسياتmerozoitesعلى شكل على والبقية

gametocytes .األقا أو األتاريف تنقسم ما مشكلةسغالباً كائنني إىل جنسياً ال تنقسم. Vيم
العكربية مالتيزالبابسية صليب أو رباعية مشكلة طفيليات أربع إىل وعندماMalteseأحياناً ،

بني وتقيس التام النمو إىل تتحرر5و1تصل طوالً، الكرياتمكرونات من الطفيليات
السيطرة يتم أن إىل الكرة وتعاد جديدة، كريات وتغزو ذلك، أثناء خترֲדا ما وغالباً احلمراء،

الثوي ميوت أن أو العدوى أخرى. على ناحية العرسيات:من داخلgametocytesتتطور
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النقط هذه وعند مدورة؛ أو بيضوية طفيليات تصبح حتـى للثوي احلمراء تتوقفالكريات ة
النمو وال. عن للطفيليات اجلنسية املرحلة سالئف هي العرسيات بالتكاثرتـيهذه تستمر

القراد .داخل
منطي بشكل مزمن مرض البابسيات الطفيلي. داء فإن العدوى على السيطرة بعد وحتـى

جداً طويلة لفترة للثوي احلمراء الكريات يف منخفض مبستوى وجود على عادة اًغالب. حيافظ
حياִדا بقية الداجنة احليوانات يف الفترة هذه تدوم .ما

قرادي ناقل ميتص الكتفيوهو- عندما الدومي(Ixodes capulavisاللبود نـياللبود
damminiًحالة) سابقا العكربيةيف اخلروعيأوالبابسية حالةricinusاللبود البابسيةيف
الطفيليات-املباعدة على حيتوي أنفؤدماً إال اهلضمي، سبيله يف تتحطم األقاسيم إن

أعراساً وتصبح تنضج ومؤنثة،gameteالعرسيات القحةتـيوالمذكرة لتشكل تلتحم
zygoteمتحركات تصبح بدورها وهذه العامتـيوالkinetesمتحركة، اجلوف إىل ִדاجر

جنسياً ال تنقسم حيث القراد، أعضاء من العديد تغزو هناك ومن منالدموي املزيد وتغزو
الثا. األعضاء اجليل إىل تعرب أن ميكنها فإنه البيضة داخل أا بوساطةنـيمبا القراد من

املبيض بطريق إىل. االنتقال هناك تتحول حيث اللعابية الغدد أخرى متحركات تغزو
املفصلي ابتالع أثناء حتدث معينة تطورية لتبدالت الغدة ختضع أن بعد بوغية لوجبةحيوانات

حتـى. الدم تلقح ال البوغية احليوانات فإن حتدث حتـى العملية هلذه الالزم الوقت وبسبب
الطعام بتناول املنعدي القراد يبدأ أن بعد أيام .(Mehlohorn and Schein 1985)بضعة

اجلغرايف احليوا:التوزع البابسيات داء مبانـيحيدث تقريباً، قراد فيه يوجد مكان كل يف
أيضاًيف املعتدلة املناطق من والعديد املدارية املناطق يف. ذلك البشرية العداوى استعرفت

مايلي إىل وعزيت املتحدة العكربية: الواليات اجلديدة(البابسية انكلترا يف و)خاصة ،WA1

كاليفورنيا( ومشال واشنطن والية و)يف ،MO1)ميسوري داء)يف حاالت فإن أوروبا يف أما ؛
عنالبابس النامجة املباعدةيات وروسياالبابسية وإيرلندا وفرنسا بلجيكا يف سجلت قد

السابقة ويوغوسالفيا والسويد وإسبانيا من. واسكوتلندا نامجة حاالت يفTW1استعرفت
أوسورنو. تايوان يف (1976)ورفاقهوجد البابسية من حمددة غري ألنواع من38أضداداً عينة
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مق101أصل من وبنجاح،أخذت الطفيلي، استفرد وقد املكسيك، يف ريفية منطقة يف يمني
األقداد3من يف التلقيح طريق عن .عينات

اإلنسان يف نادر:احلدوث السريري البشري البابسيات يف. داء حالة أول أكدت
عام السابقة املباعدةوعزيت1957يوغوسالفيا عام. للبابسية الواليات1900ومنذ يف أبلغ

عنامل والي100تحدة يف ونيويورك،تـيحالة يفماسشيوتس األوسط الغرب يف واثنتان
وتـيوالي ومينيسوتا، والي10ويسكونسن واليةتـييف يف وواحدة وكاليفورنيا، واشنطن

ذلك. ميسوري إىل تايوان22استعرفت: إضافة يف وحالة أوروبا يف تقريباً العدد. حالة يقدر
للحاالت مناإلمجايل بأقل العامل يف يف. حالة200املوصوفة احلاالت معظم أن ورغم

فقد طحاهلم، مستأصل أشخاص يف حدثت قد املتحدة الواليات يف األوىل واحلاالت أوروبا
كانوا مرضى عند املتحدة، الواليات يف وخاصة كثرية، حاالت األخري العقد يف وصفت

أصحاء كانوا أو أخرى ألسباب املناعة كل. سابقاًمعوزي أكثر: على العدوى أن بينة هناك
املثال سبيل فعلى املرض من بكثري أن: تواتراً كونكيتكوت 1.285من 6.3%وجد يف مقيماً

املصل العكربيةseropositiveإجيابيو مقيما574ًمن9%و)Krause et al., 1991(للبابسية
املصل إجيابيي أيضاً كانوا رود جزيرة Krause)العكربيةللبابسيةيف et al., 1992)17.8%و

إجيابي230من كانوا كاليفورنيا مشال من قروي نصف لــمقيم املصل WAI،Fritzي et)

al., 1997(.
احليوانات يف احليوا:احلدوث البابسيات االنتشارنـيداء العامل، يف االنتشار واسع

أمر أهم من واحد فهو املدارية، املناطق يف يفاألعلى املاشية األوسطأفريقيااض والشرق
اجلنوبية أمريكا من الشمايل والنصف الوسطى وأمريكا وأستراليا آسيا من أخرى . وأجزاء

على خطراً املرض اقتصادية70%إىل50%يشكل خسارة ويسبب العامل، يف املاشية من
اإلنسان يف باملالريا قورن وقد املباعدةتوجد.ضخمة، أالبابسية أجزاءيف وبعض وروبا

السوفيي فقطتـياالحتاد للماشية. السابق األخرى الرئيسية البابسيات عن البابسية(ومتيز
البقريةbigeminaالتوأمية البابسية ،bovineالكبرية البابسية ،major (ًنسبيا األصغر حبجمها

تقيس مع1.0 ×  1.5حيث مقارنة ال2مكرومتر يف األقل على طوالً كلهامكرون بقية
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(Barriga, 1997) .العكربيةتوجد املتحدةالبابسية الواليات يف الربية القوارض من الكثري يف
املختربية للبحوث شائع منوذج وهي األبيض. وأوروبا، للفأر الدموية الفحوص عكست

األيائل(األقدام Permysusفئران Leucopus(يف مباسشيسوتس ثانتوكيت جزيرة يف
وجودالواليات العكربيةيابسبالاملتحدة و35.4%يفة املفحوصة الدم لطاخات من67%من
ال باألقدادتـيالنماذج أملانيا. (Spielman et al., 1981)لقحت يف: يف من38%وجدت

احلقل255 فأر Microtusالعكرب(Volesمن agrestis ((Krampitz, 1979).،ذلك ورغم
من فقط املعروفة احلاالت الساحلإن يف وجدت قد النوع هذا من النامجة البشرية العدوى
املتحدة للواليات .الشرقي
اإلنسان يف عدوى:املرض حاالت املباعدةحتدث األشخاصالبابسية يف أوروبا يف
عادة الطحال وأمل(80%)املستأصلي ونوافض محى مع غالباً وخيم، مبرض يتميزون وهم

هيموغلوب وبيلة وإعياء ويرقانعضلي حوايل. ينية احلالة إماتة الطحال.50%معدل يلعب
شك؛ دون مرسب عامل الطحال واستئصال الطفيلي، مقاومة يف جداً مهماً نفسدوراً ومن

املناعة املعوزي األشخاص يف وخامة أكثر املرض يكون قد املرضى. املنطلق عند املرض يتطور
واملنعدين طحاهلم املستأصل غري العكربيةاألمريكان وتعببالبابسية قهم مع تدرجيي بشكل

معقم عضلي وأمل وتعرق يعا. ومحى وضخامةنـيوقد الطحال تضخم من املرضى بعض
أيضاً.الكبد شائع الوخيم إىل املعتدل االحناليل دم من. فقر أقل الدم تطفلن يصيب ،1%قد

احلمر10%وحتـى الكريات من أكثر الشكل. أو متييز الصعب منمن البابسيةاملسيطر
والالعكربية للمتصورة الصغرية احللقية األشكال عن الدموية اللطاخات متشاֲדةتـييف هي
أشهر.جداً عدة يستمران وإاك تعب مع بطيء تسبب. (Ruebush, 1984)الشفاء ما نادراً

العكربية املناالبابسية املعوزي أو طحاهلم املستأصل املرضى عند حتـى يتراوح. عةاملوت
من األعراض ظهور حتـى القراد لدغة من احلضانة .يوماً 7 – 28دور

عن النامجة العداوى مع الوبائي التشابه داءواإليرليخيةالربوغدوفيةالبورليةوبسبب فإن
الواليات يف األخرى العوامل هذه عن النامجة العداوى مع يتواجد قد البشري البابسيات

Mitchell)املتحدة et al., 1996).
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احليوانات يف وتتميز:املرض املصابة، الداجنة األنواع يف البابسيات أعراض تتشابه
والريقان الدم وفقر احلمى من الكريات. بثالوث من الطفيليات خترج عندما الدم فقر حيدث

اخلاليا هلذه مناعياً خترباً وتسبب ا. احلمر اهليموغلوبني من املتزايدة الكمية يفتؤدي حلر
هيموغلوبينية بيلة إىل البقريةتنـزع.البالزما الشعرييةالبابسية البطانة إىل نفسها تلصق ألن

تفعل كما املنجليةتاملمتاماً الدورانصورة تسد وبذلك اإلنسان، تؤدي. عند ما غالباً
العص النسيج واالختالجاتبـيحساسية اهلياج ألعراض األكسجني لداء. لنقص ميكن

الالبا واحليوانات قاتل، إىل خفيف من يتراوح أن املاشية يف حتملتـيبسيات ما غالباً تشفى
أصحاء كحملة وتعمل سريرية حتت بعمر.عدوى الصغرية واخليول 9العجول أشهر6 

واملرض للعدوى نسبياً غري. مقاومة عدوى املوطونة املناطق يف احليوانات معظم تكتسب
ت عندما بأعراض متماديةمصحوبة مصاحبة مناعة مينحها مما صغرية مقاومة(كون أي

الالحقة ذلك). للعداوى من العكس خالية: وعلى مناطق من القادمة احليوانات عند يظهر
املرض من وخيم شكل الطفيليات .من

أن العكربيةيبدو دراساتالبابسية جتر مل لكن القوارض، يف بأعراض مصحوبة غري
املو هذا حول .ضوعمركزة

االنتقال وطرز العدوى هي: مصدر والقوارض الداجنة للحيوانات املستودعات
وال بالعدوى، مصابة أخرى أصحاءتـيحيوانات محلة تكون ما املستودعات. غالباً أما

الربية القوارض فهي املروج-لإلنسان حقل وفئران األقدام األبيض الفأر العكرب(خاصة
أ)البنسلفانية ثبت وقد بالعدوى، يصابان قد العكربيةما املتحدةبالبابسية الواليات - يف

بالعدوى املصابة املباعدةواملاشية أوروبابالبابسية عدوى. يف العكربيةتنتقل يفالبابسية
وعدوى الكتفي اللبود بالقراد املباعدةالطبيعة اخلروعيالبابسية اللبود .بالقراد

حالة العكربيةيف يرقاتتك: البابسية الكتفيتسب الربيةاللبود القوارض من العدوى
احلوراء املراحلتـيال-ومترر عرب االنتقال بواسطة العدوى منtransstadialتكتسب

البشر-الريقة من ثوياً تلدغ عندما مستمر بشكل جزيرة. العدوى يف أجريت دراسة ويف
أن تبني املتحدة الواليات يف مبيساتشوتس حوراوات5%نانتوكيت الكتفيمن تـيالاللبود
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بالعدوى مصابة مجعها كل.مت احليوا: وعلى األوايل مير البالغنـيال القراد إىل احلورية . من
األيل على يتغذى البالغ القراد أن مستعدdeerومبا غري هو والذي العكربية، فالللبابسية ،

العدوى ينقل ال ولذلك بالعدوى، يصاب ألن فرصة . (Lane and Crosskey, 1993)توجد
املوطونة املناطق العكربيةتتميز البالبابسية القوارض من وافر للريقاتتـيبعدد كأثوياء ختدم

البالغ للقراد كثوي اإليل ختدم بينما الناقل، يف. وحوراوات البشرية العداوى معظم حتدث
شهري يف املتحدة ك8و7الواليات احلوراوات عدد يكون Ruebushبرياًعندما et al.,)

1981(.
حالة املباعدةيف القراد: البابسية اخلروعييتغذى قادراللبود وهو املاشية، على فقط البالغ

العدوى اكتساب كل. على املباعدةتنتقل: على الثاالبابسية اجليل مننـيإىل القرادات من
البيوض من كل املبيض(خالل عرب األطو) انتقال خالل إىلوبعدها التطور من املختلفة ار

املراحل(القراد عرب اخلروميكن: وهكذا) انتقال ينقلللبود أن املباعدةعي أيالبابسية يف
حياته دورة يف .طور

عدوى8هناك عن تقريباً الدمالبابسيةتقارير نقل عن النامجة Mintzالبشرية et al.,)

مل. )1991 العدوى الالأعراضيون املتربعون أنفسهم12دةحيمل هم يكتسبوها أن بعد . شهراً
أو:التشخيص مع السريرية األعراض تتوافق عندما البابسيات داء بتشخيص الشك جيب

يف التشخيص ويثبت باحليوانات؛ متوطنة ملناطق زيارات مع أو القراد للدغ وبائية قصة
احلم الكريات داخل الطفيليات ترى عندما احلمية أو احلادة الدمويةاحلاالت اللطاخات يف ر

بغيمزا امللونة الثخينة أو عن. الرقيقة التفريق يتطلب وخاصةاملتصورةقد املنجلية، ،املتصورة
اخلرباء تنتج. مساعدة عكس) اهليموزين(صباغاًالبابسيةال الكرياتاملتصورةعلى يف

بالطفيلي املصابة إزم.احلمراء األكثر احلاالت يف التشخيص وضع الدمميكن تطفلن مع اناً
الدم تلقيح أو الالمباشر املناعي التألق اختبار مثل السريولوجية الفحوص باستخدام اخلفيف

مستعدة حيوانات قابلة. يف بأعداد الدم يف البابسيات ظهور قبل أو املزمنة احلاالت يف أما
النووية احلموض لكشف البوليمراز سلسلة تفاعل استخدام ميكن فإنه النوعيةللكشف
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.(Krause et al., 1996)للطفيلي

هي:املكافحة املوطونة املناطق يف الداجنة احليوانات يف للمكافحة فعالية األكثر الوسيلة
القرادية بالنواقل الكثيف االحتشار ضد. منع مناعية استجابة يسبب لقاح حالياً هناك

املتثاالحتشار املاشBoophilus microplusنـيبالعلس الناقل. يةيف هو القراد هذا أن ومبا
املرض انتقال أيضاً سينقص بالقراد االحتشار إنقاص فإن املاشية يف البابسيات لداء الرئيسي

(de la fuente et al., 1998) .ال املاشية حتصني موطونةتـيميكن مناطق إىل إدخاهلا يتم
امل باملناعة أو جتارياً املتوفرة احلية اللقاحات حاملبإعطاء من بدم تلقيحها أي الصنعية، صاحبة

أن ومبا للشفاء، أقرب بشكل معاجلتها مث خفيفة عدوى إلحداث املاشية من صحيح عدوى
استخدام فيحبذ املوطونة املناطق زيارة بعد فقط وحتدث عادة، فرادية البشرية العدوى

وأ القراد، منفرات أو حمصنة أللبسة املناسبات هذه مثل يف بعداألشخاص أنفسهم يفحصوا ن
وال احلوراوات، عن حبثاً كثب عن جداًتـيالزيارة صغرية مناطق. هي يف يعيشون الذين أما

باملنـزل احمليطة الشجريات وقطع املنازل يف القوارض مكافحة عليهم فيجب موطونة
احلوراوات من .للتخلص

عـراجـالم
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القربيات BALANTIDIASISداء

ICD-10 A07.0

القربيات:املرادفات القربـيBalantidiosisداء الزحار ،.
القولونية:السببيات واملقدماتcoliBalantidiumالقربية اخلنازير يصيب مهدب أوايل

اإلنسان( فيها واجلرذان)مبا والكالب القبيعات يصيب ما ونادراً من. ، نوعا27ًاستفردت
الفقاريات استعر(Wenyon, 1926)من لكن احلاالت، من الكثري يف شك موضع يقيس. افها
اإلنبا األتروفة(تـيالشكل 150)أو و30  طوالً 120مكرومتراً عرضاً،25  مكرومتراً

املثغر أو مثلثي خلوي فم فيها قليالً، متطاولة اية مع بيضوي وتغطىcytostomeوهو ،
حلزونـي طراز على قصرية ط.بأهداب فجوات توجد ما التناضحكثرياً بتنظيم متعلقة عامية

اهليوىل املعدي. يف الشكل على 45 – 65)الكيسة(يقيس وحيتوي مدور وهو قطراً، مكرومتراً
لكنه ثخني مضاعف جدار داخل فجوات حتتوي ما وغالباً أحياناً، متحركة مهدبة عضوية

الشكلني.(Neva and Brown, 1994)شفاف كال فإت للمهدبات، مميز هو نواةوكما له



أدواء األواليات30

وال كربية، نواة أو الكلية تشبه صغريةتـيكبرية ونواة اإلنباتية، الوظائف عن مسؤولة هي
وال مكروية، نواة أو حيدثتـيكروية عندما اجلنسي، التكاثر عن ومسؤولة دائماً ترى . ال

األوايل لبقية كيسة: وخالفاً متلك ولذلك الكيسة، داخل الطفيلي يتكاثر عددنفسالقربيةال
األتروفة يف .(Gracía and Bruckner, 1997)النوى

األخرى والنسج املخاطية تغزو وأحياناً الغليظ، املعى ملعة يف األتاريف وتتضاعف. تعيش
يصبح اجلسم خارج تتحرك وعندما واالقتران، بالتربعم وأحياناً املستعرض الثنائي باالنشطار

متكسياً منها يف. الكثري الكيسات الربازتتشكل يف أو املعى من مرورها عند الربازية املادة
املفرغ .الطري
القولونية:اجلغرايفالتوزع يفالقربية انتشاراً أكثر لكنها العامل، يف مكان كل يف موجودة

واملعتدلة املدارية هم. املناطق الذين األشخاص يف األغلب األعم يف فتوجد اإلنسان عند أما
اخلنازي مع متاس البيئةعلى تصحح من سيئة حاالت يف املوجودين واألشخاص .ر

اإلنسان يف اإلنسان:احلدوث يف نادر مرض القربيات عاملياً. داء سجل حالة772فقد
القر الزحار من عامبـيفقط ليست.1960حتـى لكنها ندرة، أقل الالأعراضية العدوى

عامي.متواترة بني أجريت مسوحات أربع صحيحة1996و1988وجدت مجاهر على
هو االنتشار أن و 0.05%ظاهرياً املكسيك، و0.3%يف فنـزويال، يف0.5%يف األطفال يف

و بوليفيا1.8األرجنتني، يف األطفال بني. يف وجد 18.512ومن بينني يف فحصوا شخصاً
بالعدوى%0.26 مصابني وتانويتز. فقط وتنر يف (1992)ذكر جداً نادرة العدوى أن
الناميةاملس البلدان من املتحدة الواليات إىل العائدين كل. افرين أحياناً: وعلى الظروف تلعب

السكان من ضخم قطاع بني العدوى تسهيل يف اإلكوادور. دوراً يف أجريت دراسة يف وجد
أن واألمعاء املعدة التهاب من وباء بالعدوى19.3%خالل مصابون املفحوصني األطفال . من

دراسات شعبيةويف جمتمعات يف ريفية) واطنة(أجريت مجاهري وعلى والبريو بوليفيا يف
السيئة الصحية بالظروف متشاֲדة تشيلي يف يف: معزولة العدوى 4.5%و6%و 8%اكتشفت

املسح عليهم أجري الذين أولئك عند الترتيب .على
احليوانات يف اخلنازير:احلدوث يف جداً شائعة عن. العدوى التبليغ بنيمت انتشارات
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واحد90%و%60 قطيع حيوانات املفحوصة60%ويف. يف القطعان من أكثر واعتماداً. أو
هو اخلنازير يف منفصل نوع وصف الكربية ونواته الطفيلي شكل اخلنـزيريةبيالقرعلى ة

Suis .من خمتلفاً شكالً النوع هذا اعتبار على املؤلفني معظم يوافق ال القولولكن . نيةالقربية
استثنائية والقوارض الكالب يف الطبيعية العدوى أن .يبدو

اإلنسان يف عن:املرض الناجم املرض القولونيةيصيب املعىالقربية خماطية اإلنسان يف
يغ أن ميكن لكنه عادة، والرئـالغليظ الكبد حيدثـزو ما نادراً ذلك أن رغم أيضاً، ة

(Vidan et al., 1985; Ladas et al., 1989) .بأعراض املصحوبة غري العداوى بسبب: يف
وال صغرية قرحات مث أوالً، املخاطية الطبقة وتبييغ احتقان وختربتـيالطفيلي تنتشر قد

املطاف اية يف الظهارية من واسعة التهاباً. مناطق وتسبب املعوية اخلبايا الكائنات تغزو
اخلراجا إىل إضافة واليوزينيات اللمفاويات والنخر،نتيجة املكروية املخاطيةت إىل تنتشر وقد
املعوي اجلدار إىل نادرة حاالت ويف شائعة. العضلية الثانوية اجلرثومية احلاالت. العدوى يف

وقيحتـييأ: احلادة ودم خماط مع غالباً وخيم، بإسهال مصاباً احلاالت. املريض يف أما
يعا فقد واإلنـياملزمنة اإلسهال تناوب من ويعااملريض بطنـيمساك، أمل وفقرنـيمن

ودنف واإلمراض. دم القولونيةاألعراض يرافقللقربية ملا للنسجمشابه احلالة .املتحولة
احليوانات يف املعوية:املرض املخاطية يغزو فهو اخلنازير، يف ظاهرياً ممرض غري الطفيلي

احل هذه يف وحتـى له، مدخالً يوفر سابق ضرر يوجد عندما أنهفقط يبدو ال فإنه االت
النسج يف تفاعل أي هذه. يسبب يف النسيج وغزو نادرة، واجلرذان الكالب يف العدوى
وبكثري تواتراً أقل لعدوى. األنواع الطبيعية املقاومة بعض املقدمات متلك القولونيةقد القربية

يانغ. واملرض وأ(1995)ورفاقهذكر باهليدروكورتيزون عوجلا نسناسني بالعدوىأن صيبا
لديهما ظهر يعاجلا مل نسناسني أن حني يف إسهال، لديهما ظهر بشري أصل من بكيسات

فقط بأعراض مصحوبة غري .عدوى
االنتقال وطرز العدوى احلاالت،:مصدر من كثري يف اإلنسان يف العدوى ربطت

املنعدية اخلنازير برباز والطعام املاء بتلوث حصري، الوأوبشكل التماس اخلنازيرو مع . ثيق
كل إسالم: على بلدان يف العدوى اخلنازيريتوجد تربـى ال حيث ،(Geddes, 1952)ة
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خنازير توجد ال حيث عقلية مشايف يف أوبئة Faust)وحدثت et al., 1970)يبدو ولذلك ،
سيئة صحية ظروف توجد عندما ممكن شخص إىل شخص من االنتقال .أن

ألتروفة ميكن الال غريقولونيةالقربية من ولذلك جافة، بيئة يف طويلة مدة حية تبقى أن
عيوشة أتاريف ابتالع من العدوى تكتسب أن فعالية،. احملتمل األكثر الوسائل هي الكيسات

يفوبكثري، أكثر أو ألسبوعني اجلسم خارج حية تبقى أن ميكن ألا األتاريف من لالنتقال
امل للكيسات حيدث احمليط حرارة انقيابدرجة الكيسة(بتلعة من املعى)  excystتسرب يف

كأتاريف بالتضاعف .وتبدأ
األخرى:التشخيص األسباب عن سريرياً تفرق ال ولذلك كثرية، القربيات داء أعراض

مشابه. للزحار املشاهدة: وبشكل خالل من األميبات داء عن تفريقها املمكن غري من
املعوية لآلفات ال. التنظريية يفيعتمد شائع بشكل واملوجودة األتاريف كشف على تشخيص

الصلب الرباز يف وبكثرة خاص بشكل واملوجودة الكيسات أو املائي، األسهايل الرباز
Formed.ال األتاريف رؤية التنظريتـيميكن عينات أو الرباز مناذج من عليها احلصول مت
خفنـيالباط بتكبري رطبة مبللة لكميات اֱדهري حتبذ. (100X)يفبالفحص ال

يصطبغ وثخانته، حجمه وبسبب الطفيلي، ألن دائم بشكل امللونة ) يتلون(املستحضرات
الداخلية البنـى تֱקرى لن وبذلك يف. بعمق الطفيلي تركيز بطرق الكيسات استبصار ميكن

.الرباز
الش:املكافحة التصحح مبمارسات العامة تثقيف هي فعالية األكثر املكافحة خصيطريقة

ال املناطق يف واخلنـزيرتـياألساسي اإلنسان بني التماس فيها اخلنازير. يشيع مزارع : يف
وعدم اإلرواء، أو للشرب املستخدم املاء تلويث من احليوانية الفضالت ملنع احليطة أخذ جيب

ال النباتية للمحاصيل كمخصب السماد نيئةتـياستخدام الطعام. تؤكل أو املاء غلي جيب
الكيساتامل تقتل ال القياسية الكلورة ألن ֲדما التصحح. شتبه إجراءات متارس أن جيب

من االنتقال احتمال وجود عند وذلك الرباز، عن النامجة العداوى ملنع املعتادة الشخصي
املنعدين لألشخاص الفعالة املعاجلة مع باملشاركة آخر، إىل .شخص
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عـراجـالم

CHAGAS’ DISEASEشاغاسداء

ICD-10 B57

شاغاسداء: املرادفات داء األمريكي، عنالعدوىمازا،-املثقبيات املثقبيةالنامجة
.الكروزية

هوداءينجم: السببيات سوطي أوايل حيوان عن Trypanosomaاملثقبيةشاغاس

تشملوهلذا،cruziالكروزية) Shizotrypanumاملتثاقبة( معقدة منو دورة األوايل احليوان
مفصلياً وناقالً الثدييات. الثدييات الكروزيةتوجد: يف شكلنياملثقبية املثق: يف بـيالسائط

trypomastigoteاملثقبية(اخللويخارج الدم،) سابقاtrypanosomalًاألشكال جمرى يف
الليشمانية(اخللويداخلamastigoteوالالسائط النسج) سابقاleishmanialًاألشكال .يف

ال يف: ناقليف اخلالياشكلنيتوجد خارج وكالمها epimastigoteالشعرورة: أيضاً

املعى) سابقاcrithidialًالشعرويةاألشكال( املثقويفيف والسائط املخترب، أوبـيمزارع
التالية الدورة احلشرةيفمثقبية أنلطاخاتتظهر.مستقيم غيمزا مبلون احملضرة الرقيقة الدم
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املثق الشكلالسوائط مغزلية شكلومضاعفةبية طولهCأوUعلى ضيق بعضها ،
طوله20 وأقصر أعرض وبعضها تقريباً الطفيلي15مكرومتر قمة قرب توجد مكرومتر،
معكبريةkinetoplastحركةجبلة للجسمسوطوناتئة اخللفية النهاية من ينتأ . ملتصق

متموج رقيق غشاء واجلسم السوط بني ثالثةمتوجفيهيوجد أو قرب. ني املتوضعة النواة
وضخمة كبرية اجلسم حوايلالالسائط). ممتلئة(مركز يقيس وله3 × 2بيضوي مكرومتر

داخل قصري وسوط حركة، وجبلة العايلخلوينواة بالتكبري رؤيته ميكن والذي الشعرورة. ،
طوهلا الشكل اجبلةتقريباً،رتممكرو20مغزلية النواة، أمام أقصراحلركة والسوط . لغشاء
التالية الدورة املثقأطولمثقبية السائط من استقامة وأكثر الدمبـيوأرق جمرى يف .وترى

اإلنالرحالنوفر للنظائر ملستفرداتـالكهربائي الكزميية إمكانيةوزيةراملثقبية املختلفة
اإلنتصنيف نظائرها حسب جمموعات ضمن الطفيلي السائدةـذراري هذهفتعر. زميية

ميلز. zymodemesبالذميودمياتاֱדموعات لدراسة(1983)ورفاقهأدخل التقنية املثقبيةهذه
خمتلفة3واستعرفالكروزية وبائية مميزات منها لكل الربازيل، يف استعرفت. ذميودميات
و7الالحقةالدراسات الربازيل، يف وكولومبيا11ذميودميات وتشيلي بوليفيا يف أخرى

.(Blanco and Montamat, 1998)األرجنتنييف12و(Bogliolo et al., 1986)اراغاويوالب
بعض للطفيلي،املؤلفنياقترح السريرية أو الوبائية واملميزات الذميودميات بني عالقة وجود

هذهلكن إثبات آخرون يستطع نوع. ) (Lauria-Pires and Teixeirn, 1996النظريةمل
الرنغ بعضموجود)Herpetosomaاملستزحفة(rangleiيةلياملثقبية أمريكااألجزاءيف من
مثلالوسطى وهي، اجلنوبية، أمريكا منالكروزيةومشال وعدد اإلنسان إىل تنتقل الثدييات،

رضوفية فسافس أو. معينةreduviidبلدغ اإلنسان يف مرضاً يسبب ال النوع هذا أن ورغم
إىلإالاحليوانات يؤديي معأنه فيه األمر خيتلط قد مديد دم الكروزيةتطفلن السوائط.املثقبية
العائدةاملثقبية الدم جمرى الرنغليةيف العائدةللمثقبية تلك من وأطول للمثقبيةأضيق

حوايلالكروزية وتقيس بكثري،30، أصغر حركة وجبلة أصغر نواة مع وتتوضعمكرومتر،
اخللفي القمة يف بعداً أكثر للطفيليبشكل .ة

م150حوايلهناك ثديياً الكروزيةستعداًثوياً مثلللمثقبية اجلرابيات من تتراوح
الرحم(األوبصوم القطط. املقدماتإىل) اجلرابيةمزدوجة يف عالياً االنتشار يكون قد
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األرنبيات وكال والقوارض والالداجنةوالكالب مستودعاًتـيوالربية، بعضها مع تشكل
لل البشريةمهماً حرونةوالفقارياتالطيور. عدوى البارد الدم عدوى) معندة(ذات على

الكروزية أناملثقبية إىل الناقلالطيور، لغذاء مهمة مصادر .الداجنة
الرضوفيةهيالنواقل الفسفياتمنreduviidالفسافس أثبت. Triatomidaeفصيلة وقد

للعدوى100أن مستعدة تقريباً ا. نوع أن هياألكثرلنواقلإال احملتشرأمهية Triatomaالبق

infestansالبريو،يف املزينةجنوب مشاليفPanstrongylus megistusواملستدغلة
والباراغوي،األرجنتني الربازيل الربوليكسيةوجنوب مشاليفRhodnnius prolixusوالرادنة
واملكسيكاجلنوبيةأمريكا الوسطى، أمريكا من دم.وأجزاء على يتغذى عندما الناقل ينعدي
للحشرةثديي املتوسط املعى إىل الشكل هذا يصل املثقبية، السائط ويبتلع إىلويتحولمنعدى

البق ينعدي أن وبعد الثنائي، باالشنطار بغزارة وينقسم تبدأيوما15ً – 30مدةbugشعرورة
البالدورةمثقبية ويبقى املستقيم، يف بالظهور منعدياًالتالية حياتهعدةق بقية أو .أشهر

األفريقية: انظر(األفريقيةللمثقبياتوخالفاً املثقبيات منتـيال) داء العدوى حتدث
فإنلدغخالل الكروزيةناقل، مفرغاتاملثقبية خالل من النهائي ثويها . الناقل) براز(تعدي

هذه منأوcontaminativeالتلويثيةبالعدوىmodalityالطريقةوتسمى احملطةاالنتقال
التلقيحية العدوى عكس على تصبح.األماميةاحملطةمناالنتقالأوinoculativeاخللفية، قد

املنعدية النواقل بابتالع منعدية هلامثقبياتختترق. احليوانات احلي الكائن التالية منالدورة
أو السوية الصحيحة املخاطية الناجماجللدخالل بالعماملتفرق، تغزو مث غالباً، اخلدش عن

حتت النسيج أو سوائطاجللد،األدمة ال إىل الثنائ.وتتحول باالنشطار وبعدـوتتضاعف ي،
إعدائها4 – 5 من الخلالياأيام املثقبية السوائط إىل الالسوائط تتحول ختربتـيالثوي

األصلية جمروتغزواخلاليا خالل من تنتشر أو اֱדاورة إىلاخلاليا الدم أخرى،خالياى أعضاء
والبالعم،خاصة واملخططة القلبية العضلة العصوألياف تتضاعف. neurogliaبـيالدبق ال
تتحوليفاملثقبيةالسوائط ذلك من وبدالً الدم، اخلالياإىلجمرى داخل أخرى مرة سوائط ال

وخترب اخلاليا داخل التكاثر دورة املؤل. اخلالياوتعيد بعض بنيوصف متوسطة أشكاالً فني
املثق الشعرورةpromastigoteاملشيقة(والالسائطبـيالسائط ،epimastigote (يترك عندما
ثويالطفيلي يف تشاهد ما فنادراً موجودة، اخلاليا هذه كانت إذا ولكن .ثديياخلاليا،
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العدوىأعدادتوجد بداية يف الدم جمرى يف املثقبية السوائط من الوقت،لك. كبرية مع يقلن
اخلاليا دورات بشكل- تواتر الدم تطفلن قليلة ٍأابيع وبعد لذلك، ونتيجة ويبقىواضحالدم،

النسيج على مقتصراً .الطفيلي
منالكروزيةاملثقبيةعدوىتوجد:اجلغرايفالتوزع متتد منطقة يف فقط األمريكتني يف
العرض يف42خط كا(املتحدةالوالياتمشاالً ماريالندمن إىل العرض) ليفورنيا خط إىل

تقريبا40ً ويفجنوباً األرجنتني42تشيلي يف الربية. جنوباً واملستودعات النواقل وجدت
مكان كل العدوىبـيالكاريمنيف من خالياً سابقاً يعترب كان والذي (PAHO, 1984)أيضاً،

داء يثبت .(Marsden, 1997)كتنياألمريخارجautochthonousاألصيلشاغاسمل
وأمريكاشاغاسداء:اإلنسانيفاحلدوث املكسيك مشال تصيب جوهرية مشكلة

واجلنوبية التقديرات. الوسطى بدايةاملعتمدةوحسب يف سريولوجية وبائية دراسات على
شخص10 – 20هناك: الثمانينات ويفمليون بالعدوى مصابني الالتينية مليون65أمريكا
اخت ذلكحتت إىل إضافة العدوى، أمريكا10%هناك: طار يف بالعدوى املصابني هؤالء من
األعراضيتوقعاجلنوبية املزمنوالعالماتظهور شاغاس لداء . (PAHO, 1984)السريرية

بني ما أصاب قد املرض أن التسعينات وسط يف قدر وأن18و16وقد شخص مليون
وأنمليونا50ً االختطار معمن30%حتت املزمن املرض يظهرون بالعدوى املصابني هؤالء

.(Moncayo 1992; Wanderley and Correa, 1995)قاتلةنتيجة
لكناألعلىاالنتشار املدن، وحول الريفية املناطق يف موجود بالناقل املنقولة للعدوى

وفغريالتوزع املنازل يف يعيش كان إذا وفيما الناقل، وجود على ويعتمد كانتمنتظم إذا يما
واإلنسانالظروف الناقل بني التماس تسهل السريولوجي. املنـزلية االنتشار مستوى كان

األرجنتني%34 غرب مشال يف ريفية قرى ثالث Gurtler)يف et al., 1998)ريفي جمتمع ويف
االنتشاريف معدل املستعرض باملقطع الدراسات وجدت الربازيل يف ساوباولو والية

من(16.6%لوجيالسريو محلة 1971 – 1972يف) 61.9%إىل2.9%يتراوح وبعد لكن ،
حبلولمطولة املستوى تراجع الناقل بني( 1.1%إىل 1989 – 1991ملكافحة إىل0.4املدى

يف.)%44.8 واألعلى األطفال يف موجوداً األخفض االنتشار كان الدراستني كال املسننيويف
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(Possos et al., 1997) .وجد مقداره1997عامورفاقهجاراميلووقد يف7.1%انتشاراً
و و8.25%بيليز، السلفادور، و5.1%يف غواتيماال، هندلروس6.25يف جنوب. يف يف أما

حيث املتحدة، ظروفالعدوىالواليات توجد وال املنازل يف نواقل يوجد ال لكن موجودة
غزو على النواقل التباملنازلتساعد مت فقد بالناقل، منقولة حادة عداوى مخس عن ليغ

(Benensom, 1995).
العدوىاالنتقاليساهم على احملافظة يف درجة، أقل أنه رغم الدم، نقل أمهية. عرب تعتمد

اجلمهرةهذه يف العدوى انتشار على املوطونة املناطق يف وجد): السكان(اآللية يففقد
أن فيها17%املكسيك املتربعني دم الكروزيةأضدادمن Rangel)للمثقبية et al., 1998)،

ذكرت حني عدوى3يف من املتحدة الواليات يف الدمالكروزيةاملثقبيةحاالت نقل . عرب
من كبري عدد يوجد حيث وميامي، أجنلوس لوس مناطق بعض أمريكااملهاجرينويف من

كان للعد 49.565من34الالتينية، إجيابيني بالدم السريولوجيةمنوىمتربعاً (Leibyالناحية

et al., 1997(.
دراساتاالنتقالوثق عدة يف الباراغوي: اخللقي إجيابياتأماكن172من3%نְקقَل: ففي

الكروزية الناحيةللمثقبية أطفاهلنمن إىل العدوى ،(Russomando et al.,1998)السريولوجية
نفسه الشيء األرجنتني يف 149من4%و(Arcavi et al., 1993)ماًأ62من5.3%: وحدث

(Zaidenberg and Segovia, 1993)341من2.6%و،(Streiger et al., 1995).وكذلك
العدوى910من9.5%مرر بوليفيا يف وجد.(Azoge, 1995)أمهات املتحدة الواليات ويف

بنيتما يف3.765من0.3%أن(1999)ورفاقهدي أضدادبوسطنمدينةحامالً لديهن
الكروزية يفللمثقبية حتدث قد اخللقية العدوى أن ومخَّن لي.املنطقةهذه، بـيوجد

متربعְקني (1999)ورفاقه لدى الكروزية للمثقبية املتحدةبالدمأضداداً الواليات يف ولدا وقد
كان وملا موطونة، مناطق إىل أبداً يسافرا تاريهذانومل لديها عائلة من مرضياملتربعان خ

اقترح فقد ومضاعفاته، القلب خلقيةاملؤلفونملرض كانت رمبا العداوى .أن
العتالللفتمت العايل املعدل بسبب خاصة شاغاس، داء يف العامة الصحة ألمهية االنتباه
الربازيل. املزمننياملرضىيفcardiopathyالقلب وسط مثل: يف األحشاء ضخامات تشكل

وضخام القولون املريءضخامة املزمن) نتيجة(عقبوالًة ويف. للمرض شاغاس داء يشكل
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األكثر السبب املناطق للموتتواتراًبعض الرئيسي والسبب القلبية، العضلة توكد.العتالل
يفاملوت الشاغاسي القلب اعتالل عن درست10من7الناجم الالتينية أمريكا يف يفمدن

للوفيات ,Puffer and Griffith)استقصاء شاذ. (1967 بشكل مرتفعاً الوفيات معدل كان
يف بروتو روبرييو مدينة يف. الربازيليف السبب هو شاغاس داء الوفيات13%كان جممل من

بني اجلمهرة و44إىل25من29%(،سنة 15 – 74يف الرجال من يف22%سنة النساء من
العمرية اֱדموعة بشكلداء). نفس ريفي مرض هو املرضشاغاس يف عقابيله أن إال رئيسي،
يف تشاهد من. أيضاًاملدناملزمنني املهاجرين أن كما أيضاً، املدن يف بالناقل االنتقال حيدث

معهمالبلدأطراف الناقل ورمبا املرض .جيلبون
يفالعدوىوجدت:احليواناتيفاحلدوث الداجنة150الطبيعية الثدييات، من نوعاً

س حد على أنكل،وعلى. واءوالربية املؤكد غري فمن العامل، استعراف صعوبة وبسبب
ال الذراري الكروزيةمعتتوافقاستفردتتـيكل حيوانية. املثقبية أنواع عدة ختدم

مواقع يف االرغواي. خمتلفةايكولوجيةكمستودعات إجيابياً: يف املباشر التراص اختبار كان
املاشيةرأسا37ًمن3يفالكروزيةللمثقبية 16و (10%)خنـزيرا20ًمن2و (8.10%)من

كان،(37.5%)قطط8من3و(34.6%)كلبا44ًمن حني وأبصوم3يف اًواحداًخيول
Fujita(سلبيةكانتمدرعات3و et al., 1994 .(وشائعة مهمة أثوياء والقطط الكالب

احليوانات بني يف. الداجنةللطفيلي البلدات من جمموعة الغرويف األرجنتنيبـيالشمال من
الثوائي28من39.3%وكلبا68ًمن41.2%كان التشخيص يف إجيابياً قطة

xenodiagnosis؛(Gurtler et al., 1993)يفويف عن: املتحدةالوالياتتكساس التبليغ مت
الكالب11 يف شاغاس داء من بأعراض مصحوبة (Meurs et 1987 – 1996عاميبنيحالة

al., 1998.(هذهعدةأكدت يف أعلى املوطونة املناطق يف العدوى انتشار أن دراسات
يف هو مما كان. اإلنساناألنواع فنـزويال يف يوروكي قرية مت (50%)كلبا140ًمن70ففي

الثوائي؛إجيابياًاختبارها التشخيص تشيلييف و3321من9.1%كان: ويف من11.9%كلباً
بني. ياًإجيابقطط1805 اجيابية 8.4%أنالثوائيالتشخيصكما كانت البشرية اجلمهرة .من

ختدم أن أخرى داجنة حليوانات مسح)Miles, 1993(أيضاًكمستودعاتميكن ويف ،
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لـ يف24سريولوجي الرابعة املنطقة يف ريفياً الدمويتشيليموضعاً التراص اختبار أظهر
يف الكروزية للمثقبية و145من1.7%وماعزا232ًمن 7.8%أضداداً من4.8%أرنباً

العدوى42 من عالية معدالت أثبتت كما Correa)خروفاً، et al., 1982)الكالبيف
هضبة. والقطط يف شائع داجن حيوان وهو القبيعة جداًأندينيلعب مهماً وبائياً دوراً املرتفعة

مع املنطقة، تلك يف شاغاس داء انتقال منمعدالتيف تتراوح يف61%إىل 10.5%للعدوى
بوليفيا من خمتلفة .مواقع

الربيةالعدوىتأكدت احليوانات أنواع من كبري عدد يف أيضاً ميكن. الطبيعية أنه ورغم
األنواعثدييألي كل فليست العدوى، يكتسب أن بالعدوى املصابة النواقل مع متاس على

داءمتساوية توطن على احلفاظ ال. الربيةيفشاغاسيف الربازيلتـيفالدراسات يف أجريت
جنس من األبصوم أن أظهرت الرحم(Didelphisالرحممزدوجةوفنـزويال مزدوجة

الرحمواجلرابية جداً) albiventrisمزدوجة مهماً دوراً يف. يلعب الثوائي التشخيص كان
متثل750 يف31ثديياً اجلافة االستوائية الغابات من إجيابياًنوعاً فنـزويال يف اجلبلية السفوح
كان143ووجدت. أنواع10يف اجلميع، بني اجلرابية 83%عدوى الرحم مزدوجة يف منها
متثلرغم بالعدوى املصابة احليوانات العينة30%أن يف الثدييات من متوجاتشوهدت. فقط

م أكثر ويصيب املاطر الفصل اية يف يرتفع العدوى فمعدل األوبوصوممن 80%نفصلية،
(Telford et al., 1981) .هذه يف منفترةmarsupialsالوخفياتتوجد الدمتطفلنمطولة

منتـيوال أكثر متتد األبصوم. (Mello, 1982)شهرا12ًقد ميلهمهماًكان بسبب
بني وصل حلقة أو كرابطة خيدم وبذلك البشر، بيوت من والربيةاحللقاتلالقتراب الداجنة

الالتينية،. للعدوى أمريكا يف شائع وهو املدرع، أن منقدوجد عدد يف بالطفيليات يصاب
يف. البلدان الدم تطفلن الوالياتفحصواراكوناً 30 (43%)من13وجد يف جورجيا يف
النسيجية. املتحدة الناحية من القلبية العضلة يف: حاالت10يفواإلمراضيةفحصت شوهد

التهاب حالة ووجدتكل البؤر، متعدد خفيف إحداهاكيسةخاليل يف تسبب. طفيلية مل
النوع هذا يف ظاهرياً إمراضاً .(Pietrzak and Pung, 1998)العدوى
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مندوريدوم:اإلنسانيفاملرض بالناقل االنتقال حاالت يف يوما14ًإىل7احلضانة
أطول بنيعندماأما. وأحياناً احلضانة دور فيستمر املنعدى بالدم العدوى 30 – 40تنتقل

متييز.يوماً ومزمن: أطوارثالثةمت ومتوسط مساق. حاد بني يتراوح أن احلاد للطور ميكن
مصحوب قاتلبأعراضغري أو وخيم مرض إىل جداً، شائع وهو بـ. ، املرض 19جتلى

يف بنيمريضا59ًشكالً فنـزويال يف وعوجلوا احلاد الطور تتضمن.1996و1988لديهم
املرض تواتراًيفأعراض تظاهراته رومانا: أكثر وعالمة والصداع العضلي واألمل احلمى

Roma a)جفن والذييفتورم واحد رئيسيجانب بشكل للدغة أرجياً تفاعالً وقد) يبدو
يف األطفال(املرضىمن20%شوهدت مصحوبة15%كان).خاصة غري احلاالت من
لدىفقط،حبمى11.9%تظاهر. بأعراض تلقيحي50%وكان شاغاس ورم األطفال من

للطفيلي( موضع تكاثر عن ظاهرياً ينجم بعيدة، ملفية عقدة اكتناف مع تظهرلك).تورم مل ن
يف الدخول مكان على تقريباً 25%عالمات املرض الشكل. من عن النامجة احلالة إماتة معدل

عصبيةوحيدثتقريباً، 8%احلاد أو قلبية مضاعفات من يعانون الذين األطفال يف املوت
رئيسي بشكل .(Anez et al., 1999)مركزية

معالطوريتألف كامنة عدوى من دور من وجوداملتوسط دون خفيف دم تطفلن
سريرية، املزمنتـيوالأعراض املرض إىل تترقى أو حمددة لفترة تدوم الدور. قد هذا مֱקيز

إجياثوائيبتشخيص سريولوجي تظبـيأو أي أواهراتدون هضمية أو قلبية سريرية
مركزية القلبوالعصبية كهربية خمطط على أو شعاعية تبدالت الشكل. توجد هذا يشاهد

املناطق خاصاملوطونةيف بشكل احلياة من األوىل الثالثة العقود يظهر. (Dored, 1981)يف
العضلةفحص التهاب من بؤراً الطور هذا يف وكانوا حادث من ماتوا الذين األشخاص جثث
الألوتناالقلبية الضفرية يف العصبونات عدد .وديةقص

يفالشكليشاهد األشخ 30%إىل 10%املزمن عادةمن ويظهر بالعدوى، املصابني اص
احلاد15إىل10بعد الطور من املزمن. سنة الشكل هو الشاغاسي القلبية العضلة اعتالل

وال. أمهيةاألكثر األوىل، التظاهرات األنقباضتـيبعد خوارج من تقريباً دائم بشكل تتألف
حزمةوأمل من اليمنـى للحزمية جزئي أو تام إحصار يظهر كهربيةبركي، خمطط يف هيس
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بطينياً.القلب جدار اجلثث فحص ويظهر الطور، هذا أثناء القلب فشل عالمات تشاهد
دممعضعيفاً فقط.أمهات القلب كهربية خمطط يف بشذوذات املزمن الشكل يتظاهر ما غالباً
باخلاليا. سريريةأعراضدون واالرتشاح التليف من مناطق املرضي النسيجي الفحص يبني

منالوحيدة املزمن الشكل يف موجودة غري حاالت وهي طفيليات، يوجد ال لكن النواة
أدناه(عادةاملرض املذكورة النظريات التهاب). انظر مع القلبية اآلفة القلبيةالعضلةتتوافق

البؤر الصغري املنتشر نفسوهناك،،microfocalاملليف العقدالوقتيف عدد يف واضح نقص
حوايل. (Gonazález Cappa and Segura, 1982)وديةاأل أن األرجنتني يف قدر،  20%وقد

شاغاس بداء املصابني كل القلبيةيعانونمن العضلة التهاب املناطق. من من العديد يف وجد
أمريكا يف األحشاءالالتينيةاملوطونة يف ضخامات إىل يؤدي شاغاس داء من هضمي شكل

القولون ضخامة ووجدمةوضخامثل عصبية-املريء، أشكال تواتراً، أقل بشكل لكن
خماطية وورمية إعادةنـييعاقد. وغدية من املكتسب املناعي العوز متالزمة من املصابني
مع املرض قلبـي (75%)عصبـياكتنافتنشيط املريء (44%)أو يف عضلي التهاب أو

.(Ferreira et al., 1997)واملعدة
ايفهممل بعدإمراض املزمن اجلهاز. لشكل أو القلبية العضلة آفات بني العالقة فقد إن
هذهاهلضمي إمراض لتفسري رئيسية نظريات ثالثة لنشوء اֱדال فسح قد الطفيليات ووجود

ذيفان) 1:التظاهرات الكروزيةينطلق عندمااملثقبية العصبونات أو العضلية اخلاليا وخيرب
الكاذبة)2.الكاذبةالكيساتتتمزق الكيسات من مستضد الكروزيةميتص منللمثقبية

حمدثاً القريبة اخلاليااستجابةاخلاليا هذه خترب العضلية) 3.مناعية واخلاليا الطفيلي تشارك
مشاع املستضدات العصبونات ختربin commonأو ولذلك جتاهالتفاعالت، املناعية

أيضاً الثوي خاليا فإنوجوعدموبسبب.الطفيلي الضرر عن مسؤوالً يعترب قد ذيفان أي د
وجدت قد الذاتية املناعة هيمكاناًنظريات الداعمة البينة أن رغم األخرية، السنوات يف هلا

بعض(Kierszembaum, 1999)ثانوية اقترح عناحملققني، نامجة تكون قد اآلفات أن
ال للطفيليات التهابية داخلتـيتفاعالت .(Brener and Gazzinelli, 1997)النسجتبقى

يكتسبتظهرال عندما عادة للمرض مناعياً) يصاب(أعراض املؤهلني األشخاص
نقل من بعدالدمالعدوى فيما مث اللمفية، العقد واعتالل مطولة محى عندهم يظهر قد لكن ،
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وتضعفالطحال؛تضخم مرتفعة محى العدوى تسبب فقد املناعة الناقصي املرض يف أما
مترٍقالعامةالةاحل بشكل .لصحتهم

املبتسرةاألكثرالعالمات والوالدة والطحال الكبد ضخامة هي اخللقي املرض يف تواتراً
قل)كغ2.5منأقلالوزن( وقصور والدماغ السحايا التهاب الشبكية، يف تبدالت معبـي،

القلبيفتبدالت كهربية نادرة. خمطط شائعة(احلمى ).غري
العدوىيعتقد:حليواناتايفاملرض أن واسع، نطاق وعلى الكروزية، غريباملثقبية

احليو يف بأعراض عنالربيةناتامصحوبة كبري، وبشكل نامجاً، االنطباع هذا يكون وقد ،
للمفصل السريري الفحص الوعائية. نقص والصور القلب كهربية ختطيط دراسات أظهرت

للجرذان نظماملن) األجرذاجلرذ(البطينية اضطرابات الكروزية باملثقبية طبيعي بشكل عدية
وبطينية، وإحصاروإحصاراًأذينية الثانية الدرجة من بطينياً التدفقي) انسداد(أذينياً السبيل

اليمنـىاألمين األجواف مزمنة.وتوسع بعداوى املصابة الكالب يف التغريات نفس شوهدت
الطور. (Blandon et al., 1995)الكروزيةباملثقبية حضانةاحلاديتميز دور بعد يبدأ والذي ،
من معتدلة، 5 – 42ميتد حبمى يفيوماً، جفنية واضحة،احلاالت،بعضووذمة كبد وضخامة

يف وتغريات قلبية واضطرابات متعدد، ملفية عقد ا. العصبـياجلهازوتضخم احلادلطوريدوم
ينت30إىل10من بعدها أكثر، وأحياناً ميتداملرضقليوماً قد والذي املتوسط الطور إىل

سريرية تظاهرات دون الكالب. سنوات لدى حادةالذينوجد جتريبية عداوى عندها
والتهاب أورباخ ضفرية عصبونات يف واضحة املريءالعضلتبدالت من األسفل الثلث يف

(Caliari et al., 1996)،حشويةلكن ضخامات أي عندها توجد يف. مل : اإلنسانوكما
بالتهاب املزمن الشكل من13مات. القلبيةالعضلةيتميز عن26كلباً جتريبية بعدوى مصابة

دموية مثقبيات بقيخاللطريق حني يف عفوي؛ وبشكل احلاد، كلبا38ًمن12الطور
سنتنيةيالتالةالدورمبثقبياتبعدوىأصيبت أو مدة وعاشوا املزمن الطور إىل أحياء . بقوا

نفسلدىجدتو احليوانات الطورالتغرياتهذه خالل اإلنسان عند املشاهدة احلادالقلبية
املزمن عندالتظاهراتتتوافق. (Lana et al., 1992)أو والصدرية والتخطيطية السريرية

مع املزمن شاغاس بداء املصابة القلبمرضالكالب من6بقي. أمين أقل أحياء كالب
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عاش6 بينما من5أشهر، أكثر عند. شهرا30ًمنها احليوان عمر حسب احملصلة اختلفت
األويل الدماغ. (Meurs et al., 1998)الفحص يف تغريات عن أيضاً التقارير بعض هناك

الطور خالل احمليطية املزمناحلادواألعصاب و. والطور كلبة يف العدوى من7وجدت
فرجينيا يف الثمانية قداملتبالوالياتجرائها الكالب يف العدوى أن يوحي ما وهذا حدة،

أو املشيمة عرب .األملنبتنتقل
االنتقالالعدوىمصدر بالعدوىعدوىمصدر:وطرز املصابة الثدييات هو شاغاس

داجن شبة حيوان أي يكون وقد يعديمستودعاًدائماً، حيث بناقل، االنتقال حالة يف
يعدي بدوره والذي الناقلَ، اإلنسانيواناتحاحليوانُ فيها مبا شاغاسأنيبدو.أخرى داء

البيئة ويغزو الربية، يف مفضل بشكل الربية يف موجود الطبيعة وجودالداجنةيف عند فقط
منازل يف احلياة من متكنها إيكولوجية وظروف منـزلية هذه؛البشرنواقل كانت وملا

ال بقيت فقد املتحدة الواليات يف موجودة غري يفالظروف البلدالربيةعدوى ذلك وعلى. يف
داخل: كل وتفضيلي، حصري وبشكل تعيش، نواقل املناطقالبيوتهناك من العديد يف

األقل على أو الالتينية، أمريكا يف الفقرية منحيتملالريفية نوع فيها واملنازل ذلك، تفعل أن
ال تتكاثرتـيالشقوق لكي احلشرة اليوموختتفيحتتاجها تلك. خالل يف منتشرة العدوى

خاص بشكل املهاجرون. املناطق حيمل املدنالذينقد ضواحي إىل البلد أطراف من ينتقلون
ويصيبون الشخصية حاجياִדم يف جديدةباالحتشارالناقل إقامة يستوطن. مناطق ما غالباً

املنعدية النواقل أو باملدالكروزيةباملثقبيةاملهاجرون احمليطة املناطق داءيف يكون حيث ن
مسبقاً متوطناً لإلنسان. شاغاس الرئيسية االختطار عوامل أحد أن عديدة دراسات أظهرت
من عدد وجود املنـزل؛الكالبهو خاصةيف أيضاً، القطط الدراسات بعض وذكرت
هذه تكون رئيسي.منعديةاحليواناتعندما مصدر هي الكالب أن إىل املالحظات هذه تشري

النو يف. (Curtler et al., 1998)وعدواهااقللطعام الدجاج اختطاراملنـزليشكل عامل
مستعد غري أنه رغم عليه يتغذى الناقل الكروزيةألن الكروزيةميكن. للمثقبية أنللمثقبية

شبه الربية احليوانات خالل من اإلنسان بيئة يف واألبصومالداجنةتدخل والقبيعة املدرع مثل
ا. وغريها ومطولة،عند مرئية عدوى أيضاًوميكنجلرذان لعدوى مصدراً تكون أن
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(Blandon et al., 1995) .ذلك من كامناً:أكثر مصدراً اإلنسان يكون للعدوى) حمتمالً(قد
الطور يف متابعتهااحلادحتـى مت دراسة عكسته ما وهذا املرض، على13من أجريت سنة

املزمنيعانونمريضا202ً الطور على:من احملافظة متت أنه الثوائي التشخيص أظهر
يفتطفلنمستويات متساوق بشكل يف146الدم حاد بشكل وارتفعت منهم؛14مريضاً،
حني منوعلى،(Castro et al., 1999)حالة42يفاحندرتيف هناكهذهالرغم النتائج،

بكث أمهية أكثر منعدية كالب وجود أن إىل تشري إحصائية منيفريدراسات النواقل عدوى
املنعدين البشر .(Gurtler et al., 1991)وجود

مثلعددتكيف تام، وبشكل اإلنسان، مع للتعايش النواقل احملتشرمن والذيالفسفس ،
واألرغوايمناطقله وتشيلي والربازيل وبوليفيا األرجنتني تشمل االنتشار من وبريوواسعة

األنواع. والباراغوي هذه سهولةتلعب بسبب اإلنسان عدوى يف رئيسياً معمتاسهادوراً
ألا. البشر مهمة وهي الربية، ويف البيوت يف موجودة أنواع هناك أن املثقبيةتدخلكما

ذلكالكروزية على ومثال الداجنة، البيئة الربوليكسية: إىل تنشطتـيوال،Rhadniusالرادنة
وفنـزو واإلكوادور كولومبيا يف الوسطىكثرياً أمريكا ومعظم هناك. واملكسيكيال زال وما

مثل املنازل مع التكيف حدثية يف زالت ما أخرى يفT. sordida السورديديالفسفسأنواع
والربازيل وبوليفيا الشرقييفPanstrongylus megistusينةاملزغلةدواملست،األرجنتني اجلزء

الربازيل، الربازيليمن الشمالوالفسفس الربازيليف من T. maculateاملبقعوالفسفسالرقي

برية: أخرياً.فنـزوياليف أنواع ومثالبشكلهناك الداجنة حول البيئة تغزو لكنها أساسي
اإلسباذلك تشيلي،نـيالفسفس الشماليةيفT. protactaاملاطلوالفسفسيف أمريكا

للدماء املصاص ال. ملتحدةاالوالياتيفT. sanguisugaوالفسفس األنواع هذه أن ورغم
أا إال اإلنسان عدوى يف مهماً دوراً الربيةحتافظتلعب يف شاغاس داء توطنية يتربز.على

مثلبعض احملتشرالنواقل، وبسهولةالفسفس يلوث وبذلك الطعام، تناوله أثناء أواجللد،
املعدي العامل انتقال ويسهل للثوي املخاطية األ. الطبقة هيهذه يفاألكثرنواع أمهية

اإلنسان إىل مثل. االنتقال أخرى، أنواع املاطلتتربز ولذلكبعد،الفسفس الطعام، تناول
يف دوراً تلعب قد لكنها اإلنسان، عدوى يف أمهية أقل مبضغهاحالفهي احليوانات قامت

منها للتخلص حماولة يف .وأكلها
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بشك) بيئيات(إيكولوجيا مرتبطة شاغاس وثيقداء التطور(التخلفمعل والفقر) نقص
الالتينية أمريكا يف للمدن واملتامخة الريفية املناطق مستقر. يف غري بشكل املبنية املنازل توفر

لألسقف إضافة واللنب الطني من ظروفاًاملصنوعةواملصنوعة القش، أو النخيل سعف من
الفسفسي لالستعمار الدجاجضاًأيالبقيعتادtriatomineمثالية منازل يف اإلقامة على

اخلنازير وزرائب والزرائب األرانب الطيور(واملطايروأقفاص حفظ الصوف) أقفاص وأكوام
وحنوه(والطريح ريش من يطرح ما باملنازلاملناطقيف) كل .احمليطة

أااخللقياالنتقال رغم اإلنسان، لعدوى أيضاً مهمة مصادر الدم نقل عرب أقلواالنتقال
بناقلانتشاراً االنتقال اإلنسان(من يف املرض العامل)انظر تدِخل ألا وخاصة اليف، مناطق

فيها النواقل ينتقل. توجد أن املقوسات، داء عكس على شاغاس لداء اخللقيبالطريقميكن
العدوى من املزمن الطور يف األم تكون قد. عندما االنتقال أن الطعامحيدثورغم أكل من

مبفرغات أمهية) براز(امللوث أن إال أيضاً، املنعدية ماهذاالفسافس املرض وبائيات يف الطريق
الدراسة قيد يف. زالت عارضية عداوى هناك كانت مناملخترباتكما األعضاء غرائس ومن
منعدين .متربعني
للطفطرقتعتمد:التشخيص املباشر االستعراف على شاغاس لداء النوعي يليالتشخيص

التفاعالت تقنية. املناعيةواختبار باستخدام الطفيلي دنا كشف على احلالية اجلهود ركزت
كانتسلسلةتفاعل) طريقة( وملا الكروزيةالبوليمراز، فقطاملثقبية قصرية لفترة الدم يف تبقى

تستخدم) اإلثبات(اإلظهاراستخدمفقد حني يف رئيسي، بشكل احلاد الطور يف املباشر
احملددختباراتاال غري الطور أو املزمن الطور يف .املناعية

أو: املباشرةالرؤيةيف رقيق فلم خالل من أو وساترة شرحية بني إما طازج دم يفحص
غيمزامصبوغثخني كل. بطريقة يف: على إال حمدودة التشخيصية اإلجراءات هذه فعالية

األطاحلاالت يف اخللقية العدوى ويف جداً حتتاحلادة العمر6فال من الفحصيفشل. أشهر
طفيليات أي إجياد يف غالباً للنسج طريقة. اֱדهري هي كفاءة األكثر (Floresستروتالتقنية

et al., 1966(عينة تترك منخفضةدموفيها بسرعة املصل وينبذ تتخثر، ) دورة200(حتـى
اخلاليا بقايا من عاليةالدموية،للتخلص بسرعة وأخرياً) ورةد600(مث املثقبيات، : لتركيز
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الثفالة تطفلنتصبح. تفحص مستوى احندر كلما فعالية أقل سابقاً املذكورة اإلجراءات كل
الدماملباشرةالطرق.الدم وزرع الثوائي التشخيص هي احلدية للحاالت فعالية (Anezاألكثر

et al., 1999(الطوالتلقيح تكون مجيعها وفيها احليوانات، القليلةيف دماملوجودةفيليات يف
متضاعفة الثوائي). متكاثرة(املريض التشخيص املريض: يف أنتجتبنواقليلدغ منعدية غرير

الدجاج على وتغذى املخترب العارضية(يف العدوى براز) الكروزيةباملثقبيةملنع ويفحص
بعد الطفيلي 30 – 60احلشرة وجود لكشف مرضى100%فعالةالطريقةهذه. يوماً يف

من وأقل احلاد، أو50%الطور املزمن الطور مرضى من. احملددغرييف عينات زرع يفضل
نيكول، ماكنيل نويف وسط باستخدام والنسيج تتألف: أخرياً. يوما30ًيستمروالتلقيحالدم

يف عينات تلقيح من للتشخيص أخرى الحقاًفئرانطريقة ومراقبتها منعدية غري جرذان أو
الدم تطفلن عن .حبثاً

جمرىترقىوكلما يف الطفيليات وجود يكون احملدد، غري أو املزمن الطور إىل املريض
املناعيةمنخفضاًالدم الطرق استخدام جيب ولذلك املباشرة، الطرق إلجراء اختباركان. جداً

املتممة ماتشادو(تثبيت جورجيو تفاعل اآلن) أو أما املاضي يف املباشرفيعتربشائعاً التراص
املرتبط املناعي املمتز ومقايسة الالمباشر املناعي األكثرزميـباإلنوالتألق االختبارات هي

ونوعية علىتعتمد. (Anez et al., 1999)حساسية احلساسية، أقل درجة وإىل النوعية،
درست وقد املستخدمة، اهلدفاملستضداتاملستضدات هلذا (,.Umezawa et alاملأشوبة

الطفيلي. )1999 دنا يكشف والذي البوليمراز سلسلة تفاعل استكشاف مت أن. كما جيب
الكفايةالتفاعالتتكون فيه مبا وحساسة عاٍل بشكل .(Gomes et al., 1999)نوعية

حتـىاعتبارميكن بعمر رضع يف اخللقية العدوى وبعد6حاالت حادة، حاالت أشهر
جيب مزمناعتبارهاذلك حمددةحاالت غري أو األيج. ة أضداد وجود على التركيز Mجيب

أضداد) السريولوجيا(املصلياتاستخدامعندAاأليجأو ألن وذلك اخللقية، احلاالت يف
األصحاءاملشيمةتعتربالوالديةMاأليج األطفال يف عدوى تقلد أن وميكنها ، .

الراجنليةتفريقميكن الكروزيةعناملثقبية بينهمااملثقبية اخلطأ إمكانية رغم ، -
خمتارةمورفولوجياً مستضدات على اعتماداً املناعية أو)(Acosto et al., 1991وبالطرق

البوليمرياز سلسلة . تفاعل
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عليهااملتوفرةاألدوية: املكافحة يعول وال سامة، شاغاس داء من احلاد الطور ملعاجلة
العدوى، معاجلةوالباستئصال هناك املزمنةيوجد للعدوى ،(Levi et al., 1996)شافية

االنتقال مكافحة جداً املهم من وجه. ولذلك على كالربازيل البلدان من عدد اخلصوصقام
مستقلحبمالت بشكل يفستبدأت. (da Rochae e Silva et al., 1998)للمكافحة دول

أمريكا البارغو(جنوب تشيلي، الربازيل، بوليفيا، حتركا1991ًعام) األرغواياياألرجنتني،
العاملية الصحة منظمة من بدعم للمكافحة وحبلول. (Schofield and Dias, 1999)إقليمياً

بشكل1999عام وتراجع األرغواي يف بناقل االنتقال وتشيليواضحتوقف األرجنتني يف
والباراغوي بوليفيا يف يتراجع مل لكنه . والربازيل

كاملباالنتقالملكافحة بشكل الشقوق: ناقل من للتخلص البيوت حتسني يتم أن جيب
ال مستعمراִדاتوطدتـيوالصدوع النواقل كل. فيها وقتاً: على وحيتاج مكلفاً هذا كان ملا

مببيداتإلجنازه،طويالً باالحتشار املصابة املنازل سطوح معاجلة هو األسرع البديل فإن
مثالةحشرية معظمالتخليقيةpyrethroids داتورييثدالبريتستعمل.ذات ومازال. احلاالتيف

الدراسة قيد التخليقية احلشرات هرمونات األفضل. استخدام عنإبعادمن والقطط الكالب
بل للناقل مهم غذاء مصدر فقط ليست ألا اإلنسان للمثقبيةضخمومستودعحميط

خاللتـيالألمكنةاحتديديتم. (Gurtler et al., 1998)أيضاًالكروزية من تعاجل أن جيب
ال الناقلتـيالتقارير ورؤية تلقيها غالباً(البيوتيفيتم املنفرات رذ بعد وكشف) موجود

سريولوجية نتائج لديهم الكروزيةإجيابيةأشخاص هي.للمثقبية األخرية املقاربة أن ورغم
ويعول كفاءة تستعرفعليها،األكثر أا سيئتها أن شاغاس) ددحت(إال بداء املوطونة املناطق

عندما بالعدوىيصابفقط السريولوجيةأنيبدو. الناس اإلجيابية يف للمثقبيةالتدقيق
سيعطيالكروزية الداجنة الكالب تكون. (Gastanera et al., 1998)مشاֲדةنتائجيف قد
الستعرافاملقارباتإحدى ظ) حتديد(احملتملة قبل املوطونة عدوىاملناطق املثقبيةهور

الناقلالكروزية أضְקداد كشف الطفيلي(هو من احليوانات) بدالً أو اإلنسان الداجنةيف
(Barriga, 2000) .الضروري املنـزلية،استمرارمن للنواقل املبدئي االستئصال بعد الرصد
ميكنها أنه تبني مثتوطيدفقد ومن احلشرات مبيدات تطبيق بعد املنـزل خارج العودةبؤر

كثافتها 6خاللاألصليةإىل ذلك. سنوات1  من أكثر املساكن: بل الربية األنواع حتتل قد
الداجنةاملهجورة النواقل قبل . من
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بالدمالوقايةتتم للمتربعني املفترض االستعراف خالل من الدم نقل عرب االنتقال من
منباستخدام قادمني كانوا إذا فيما ملعرفة خاللاستبيانات ومن شاغاسية اختباراتمناطق

جنطيان ببنفسجية به املتربع الدم مبعاجلة أو أكثر،ساعة24ملدة) ل/مغ250(دموية أو
األ/مع محض إضافة دون للضوءبـيسكورأو  ,Morães-Souza and Bordin)وتعريضه

1996(.
حمار لألمهاتبميكن املناسبة باملعاجلة اخللقية العدوى تقارير،املنعدياتة توجد ال لكن

الطريقة هذه فعالية حول عليها . يعول
هناكأنورغم زالت فما شاغاس داء ضد لقاح إنتاج ֲדدف أجريت كثرية دراسات

يف تقف الحتقيقمعوقات واألضداد احملصنة األضداد بني التفريق صعوبة عن نامحة تـيذلك
تولد الطويلمرضاًقد املدى . على

عـراجـالم
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األبواغداء CRYPTOSPORIDIOSISخفيات

ICD-10 A07.2

األبواغالعدوى: املرادف .Cryptosporidiumخبفية
األبواغجنسحيتوي: السببيات إىلخفية باإلضافة وحلقيةIsosporaالبوائغمتماثلة،

علىToxoplasmaاملقوسةوSarcocystisالعضليةاملتكيسةوCyclosporaالبوائغ) هدبية(
األكرياتأوايل وملا). سابقاSporazoaًالبوائغ(Apicomplexaشعبةيفcoccidiaجمموعة
عامكان ميز قد من1907اجلنس أكثر وصف فقد تيزير قبل من20من األبواغنوعاً ،خفية
اعتمادولكن حاليا6ًمت وثدييات. فقط اإلنسان من كالً يصيب الذي الوحيد أخرىالنوع
القصريةخفيةهو كل. parvum(Barrige, 1997)األبواغ هذاأنيبدو: على ضروب بعض

واملاشية اإلنسان تعدي أخرى وضروب فقط، اإلنسان تعدي خفيةتعيش.والفئرانالطفيلي
ال املتكيسة البيوض تشكل حيث الدقيق املعى يف سوي بشكل القصرية يفتفرغتـياألبواغ

الثوي ك. براز علىحتتوي متكيسة بيضة بوغية4ل الشكلموزيةsporozoitesحيوانات
الطفيليتـيوال من املعدية املرحلة خيلع. هي البيضية الكيسة مستعد ثوي يأكل عندما

جديداحليوان ثوي ملعى الظهارية اخلاليا وخيترق احملصن غطاءه كل. البوغي حيوانيتمايز
األتروفة هو كروي طفيلي إىل ليشكلوالذيtrophozoiteبوغي جنسياً ال بدوره يتكاثر

املقسومات من املتقسمة(merontمنطني منهاقطر) سابقاschizontًمسيت كل
تقريبا5ً النمط. مكرومتر من املقسومة 8منIتشكل الشكل6  موزية جديدة طفيليات
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تشكل) merozoiteاألقسومة( حني النمطاملقسومةيف بII4من الشكلأقاسيم يضوية
العرسية ظهارية. gametocysteتسمى خاليا وتغزو الثوي خلية تنضج حاملا األقسومة تغادر

األقاسيمحيثأخرى، من املزيد العرسيات) Iالنمط(تنتج تغزو) IIالنمط(أو كما
مذكرة خاليا إىل متايز حيث جديدة معوية خاليا مكروية(العريسيات -microgعرسيات

ametocyte (مؤنثة الكربوية(وخاليا العرسية ). macrogametocyteسليفة
منالعرسياتتنتج كبرية أعداداً املكروياملكروية طوهلااخليطيةmicrogameteالعرس

وال1 – 2 خليةتـيمكرومتر، الالقحةسليفةوختصبالثديتغادر مشكلة الكربوية العرسية
zygote .الثوي خاليا يف الالقحة عيانيةتنضج بوغية حيوانات أربع داخلأيوتنتج ليست

األبواغ اآلنتـيوال-كيسة معدية الناضجة. هي اللواقح معظم غشاء) 80%حوايل(تطور
قطره قاسياً معدية 2.5 – 5خارجياً متكيسة بيوضاً وتصبح البيوضتطرح. مكرومتر هذه

البيئة وتلوث الثوي براز يف اللو:املتكيسة لبقية غشاءيكون هذه. رقيقخارجياقح وألن
التمزق، سهلة اجلدران الرقيقة املتكيسة حيواناִדاالبيوض معيدةالبوغيةفإا املعى يف تبقى

الثوي نفس . )(Fayer and Ungar, 1986عدوى
البشرياالنتشارعاملي:اجلغرايفالتوزع األبواغ خفيات داء من حاالت عن التبليغ مت ،
من أكثر . (Benenson, 1997)قارات6يفلداًب50يف
عامأولاستعرفت: اإلنسانيفاحلدوث البشري األبواغ خفيات داء من 1976حالتني

املناعة معوزي مريضني األوبئةذلكومنذ. يف من والكثري احلاالت من العديد متييز مت . احلني
إىل حتريات عدة الربازالبيضةانتشارأنأشارت يف يف2%إىل1%منراوحيتاملتكيسة

و4.3%إىل 0.6%أوروبا، الشمالية، أمريكا الناميةيف20%إىل10%يف كل. البلدان وعلى
معدالت سابقة عداوى على سريولوجية بينة منلإلجيابيةأظهرت يف35%إىل25%تتراوح

من وأكثر الصناعية، البلدان65%البلدان شهرة. الناميةيف األكثر الوباء يف1993عامحدث
بالواليات وسكونسني يف تعرضاملتحدةميلووكي وأصيب1.6حيث شخص، مليون

ومات403.000 من. (Lisle and Rose, 1995)7بالعدوى، وبكثري شيوعاً أكثر العدوى
أكثر بشكل وحتدث السريري، وخمالطيتواتراًاملرض السنتني عمر حتت األطفال يف



53 داء خفيات األبواغ 

وامل املنعدين، معتعاألشخاص الناميةاملواشياملني البلدان إىل واملسافرين واملالكمني ،
األشخاص وخاصة األبواغوجدت: أستراليايف.املناعةاملعوزيواجلنوسيني،  4.1%يفخفية

من املأخوذة الرباز عينات يفيعانونمريضا884ًمن توجد ومل واألمعاء، املعدة التهاب من
يع320 ال مرضى من مأخوذة واألمعاءمنانونعينة املعدة . (Tzripori et al., 1983)التهاب

أن ورغم املتحدة، الواليات يف األبواغأما الربازخفية عينات يف مشابه بشكل يفوجدت
يف4%حوايل أيضاً وجدت أا إال واألمعاء، املعدة بالتهاب املصابني العيناتمن 13%من

أصحاء أشخاص من . املأخوذة
منأنواعتعدي: احليواناتيفاحلدوث األبواغعديدة ذاتخفية احليوانات من كالً

والبارد احلاد إىلالقصريةاألبواغخفيةتعدي. الدم باإلضافة الثدييات من كبرياً عدداً
املقدمات وخاصة والقوارضاألخرى،اإلنسان واللواحم واألحصنة اֱדترات وبقية . واملاشية

احليوانات والالصغريةتكون البالغنيتـيجداً من وللمرض للعدوى استعداداً أكثر تفطم . مل
عند استعداداًكلوذلك األكثر هي العجول أن ويبدو املصابة، الداجنة استعرفت. األنواع

عاماحلالة عجل يف األبواغ خفيات داء من األوىل العدوى1971السريرية وجدت مث فيما،
من أكثر يف حت80%بعد العجول وحتـىمن الشهر، عمر البالغة 62%ت املاشية من

يف. ظاهرياًالصحيحة األحصنة يف العدوى ال15% – 31%وجدت املهور ترضع،تـيمن
البالغة 0.6%ويف االحصنة من أن. فقط وال 25%وجد بإسهال املصابة العجول تـيمن

يف بالعدوىالوالياتدرست مصابة . املتحدة
األشخاصداءنيكو: اإلنسانيفاملرض يف بأعراض مصحوب غري األبواغ خفيات

صحيحاً مناعياً جهاز ميلكون لذاته. الذين حمدد مرض حيدث قد بإسهال. أو املرض يتميز
بعد انفجاري بشكل يبدأ مديد ويدومأسبوعمائي العدوى، من أسبوعني . يوما8ً  20أو

أمل مع يترافق ما وغالباً وغثياننـيبطعادة الدرجةوقياء منخفضة ) م39حتت(ومحى
الوزن أشد. وفقد األعراض تربزاتوخامةتكون تتضمن وقد املناعة املعوزي املرضى عند

فقد71حتـى مع اليوم، يف حتـىللسوائلمرة أن). Ryan, 1994(ليترا25ًيصل ورغم
الشخص وفاة حتـى يستدمي فقد لذاته حمدد وجد. املرض قدأنوقد السبيلالطفيلي غزا
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املرضى هؤالء عند أحياناً الصفراوي والسبيل . (Clavel et al., 1996)التنفسي
الصغريةخفياتداء:احليواناتيفاملرض العجول يف شائع عادة. األبواغ العدوى تظهر

الثالثة األسابيع عمريناألوىلخالل بني احليوانات وتصيب احلياة . يوما35ًو3من
السر هيالتظاهرات الوزنوالقهمtenesnusوالزخرياإلسهاليرية متييز. وفقد الصعب من

عن الناجم أخرىاألبواغخفيةاإلسهال عوامل عن الناجم اإلسهال أندرسون. عن ذكر
من 1 – 15بعمرعجال51ًمن17أن(1982) املتكيسة47يوماً البيوض تفرغ كانت قطيعاً

األبواغ أنخلفية إسهالنـييعاكاناجلميعرغم يف. من املرض عن أحياناً التبليغ مت وقد
واخلنازير املناعةواللواحماخليول املعوزة أو جداً الصغرية احليوانات عند (,Barrigaالداجنة

للمرض. 1997) عالمات تبدي ال املنعدية القوارض أن ما. يبدو بأنواعتصابنادراً الطيور
ال الثديياتتـيالطفيلي . تعدي

االنتقالالعدوىصدرم اآلخرونعدوىمصادر: وطرز األشخاص هم اإلنسان
املنعدية املاشية أو بينة. املنعدون توجد مهمدامغةال مصدر األخرى احليوانات أن على

اإلنسان املنعدية. لعدوى القطط أن املصابنياألبواغخبفيةورغم للمرضى مصاحبة وجدت
ع الذي من يعرف ال فإنه كل. اآلخردىباإليدز أن: وعلى احلديثة الدراسات خفيةتشري

القصرية أشكالاألبواغ تعدد جيجينياًتبدي منط مع وآخرنـي، فقط، اإلنسان يعدي واحد
والفئران واملاشية اإلنسان أنواعاً. (Peng et al., 1997)يعدي اجلينية األمناط هذه متثل قد

االستعراف أن إال األبواغألنواعالتامخمتلفة، . صعبخفية
أخرىعدوىمصدر داجنة حيوانات هو الداجنة املقطع. احليوانات دراسات أوضحت

أن واأليلالطفيلياتاملستعرض املاعز وصغار اإلنسان من واحلملdeerاملستفردة
lambحنيميكنهاوالعجل يف والعجل، واحلمل اخلنـزير يف اإلسهال وتسبب تعدي أن

غري عدوى إىل املختربمصحوبةتؤدي وحيوانات واملهور الدجاج يف  (,Tzipoviبأعراض

والفئران. )1983 والقطط األطفال إىل والعجول اإلنسان من املستفردات نقل مت كما
تعديتـيالاألبواغخفيةأنواع. (Current, 1983)واجلراءوالعجول ال الطيور تعدي

ال واألنواع نادتـيالثدييات، الثدييات الطيورماراًتعدي . تعدي
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منعدين،العدوىتنتقل ألشخاص الربازية باملادة امللوثني واملياه األطعمة تناول خالل من
تصريفوالتماس بأنظمة ملوثة مصادر من ماء تناول أو املنعدى الرباز مع أواملياهاملباشر

املاشية نتيمماكالًإن. مزارع بالعدوى لإلصابة عاٍل اختطار حتت معيلي املباشر التماس جة
املرضى: الربازيةاملادة احلفاضات، ويبدلون األطفال يرعون الذين األشخاص األطفال،

املاشية،الطرحيي يف يعملون الذين واألشخاص هلم، اخلدمة ومقدمي واألشخاصالفراش،
الشرجي اجلنس ميارسون . الذين

عنالصعبمن: التشخيص الناجم اإلسهال األمتييز املرضبواغخفية عن سريرياً
عن الناجم من. أخرىأسباباإلسهايل كل على بناء األبواغ خفيات داء بتشخيص يشتبه
السريرية املريضوالقصةاألعراض براز يف املتكيسة البيوض وجود بتأكيد ويثبت . الوبائية،

كل برازالصعبمن: على لعينات املباشر اֱדهري بالفحص املتكيسة البيوض بسببرؤية ية
قطرا2.5ً – 5(صغرها بتقنيات). مكرون أكثر وبسهولة تكتشف تشمل) طرق(ولذلك

حماليل يف بغيمزاسكريةالتركيز التلوين جتعل الطور املتباين وباֱדهر شيشري، حملول مثل
وضوحاًامليثلنيوأزرق أكثر املتكيسة رؤية(البيوض نفسه)أكثر اللون اخلمرية تعطي لكن ،
الطفيليجيمما عن تفريقها املستحيل من أخرى. عل ناحية نلسون: من زيل صبغة البيوضتغري

اخلمريةاملتكيسة لون تغري وال األمحر اللون األورامني. إىل - وسفرارينرودامني- أزرق
املتكيسة البيوض متييز يف مفيد وحيدةطريقةهناك.ميثلني أضداداً تستخدم حالياً مطورة

متأل نوعيةالنسيلة األبواغقة البيئيةلرؤيةخلفية أو الربازية النماذج يف من(الطفيليات مناذج
البيئية أو أو). الرباز املناعي التألق مقايسة بوساطة السريولوجي التشخيص نوعية كانت
املمتز باإلناملناعيمقايسة قد)إليزا(زميـاملرتبط االختبارات هذه أن إال شك، موضع

والنوعيةوأصبحتصقلت، احلساسية من مقبولة مستويات التشخيص. تعطي أن ورغم
فيمامفيدالسريولوجي جداً متأخر بشكل تظهر قد األضداد أن إال الوبائية الدراسات يف

املرضىاألهدافخيص يف كافية بكميات تظهر ال قد أو املناعة األكفاء املرضى يف السريرية
. املناعةاملعوزي

األبواغواستعرافصاستخالإجراءات جداًخفية متغرية احمليطة املياه وقاصرة،يف ،
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حالياً. للوقتومستهلكة ֲדا املوصى التطبيقات خالل: تشمل املاء من كبرية حجوم إمرار
مدروج. خاصةمرشحات يف الركازة وتنقية لتركيزها، باملرشحات احملجوزة املادة تنبيذ
متألسكروزلربكول بأضداد جمهرياًوتلوينها املادة فحص وأخرياً . قة

النيئة: اصخلألش: املكافحة األطعمة كل جتنب من األبواغ خفيات داء من الوقاية تتألف
ال املياه الربازقدتـيوشرب مع التماس وجتنب حليوان، أو إلنسان برباز ملوثة تكون

(Juraneck, 1995) .وغس العالية اخلطورة ذات األطعمة طبخ ينقص أن األيديجيب جيداًل
العدوى خطر الطعام تناول حيوي. قبل ماء يف الغطس األشخاص يتجنب أن روافدوجيب

املاشية مزارع أو الصحي الصرف أنظمة املتكيسة. من - مقاومةاألبواغخلفيةالبيوض
املثال سبيل فعلى املطهرات، لكل كبرية يف: ولدرجة املطهر تركيز لترامليليقيمة لكل غرام

بالدقيقةمض التماس بزمن املتكيسة99.9%إىل99%لقتل(CT)روبة البيوض خلفيةمن
هياألبواغ املاء و10إىل6يف ذلك. للكلورين9.600لألوزون، من العكس القيم: وعلى
املعويةاملوافقة قدرهايقتل. 15و 0.17هيللجياردية ماء حرارة لدرجة م8وم25التعرض
يأ4ملدة املتكيسةمن25%و50%قتلسابيع الترتيبالبيوض ويف. (Barriga, 1997)على

مناسبة الطبيعة: ظروف يف أشهر لعدة البقيا على قادرة تكون . قد
معاجلة منمياهتزيل يقارب ما جيدة مرشحات مع التكرير جيدة مبصانع 99.9%الشرب

املتكيسة البيوض .من
عـراجـالم
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اداء CUTANEOUS LEISHMANIASISلجلديالليشمانيات

ICD-10 B55.1

العليقيespundiaسبوندياإ،Chicleroشيكلروقرحة: املرادفات الداء احلرجي،
pian- bois،أوتاutaبوبة ،buba)األمريكيتني بغداد،،)يف دمل حلب، دمل الشرق، دمل

أخرى حملية وأمساء دهلي، العامل(دمل ).القدمييف
مننجمي:السببيات سوطي أوايل حيوان عن الليشمانيات جنسفصيلةداء املثقبيات،
نسبياً. Leishmaniaالليشمانية بسيطة الليشمانيات حياة من. دورة السوطية األشكال توجد
البالعمالطفيلي تقيسمنmacrophageداخل اإلنسان، فيها مبا ائي فقاري ثوي

قط2 – 5البيضويةالالسوائط شاغاس(راًمكرومتر داء فصل من). انظر صغري ذباب يبتلع
القدمي،يفPhlebotomusالفاصدةجنس(الفواصدفصيلة يفLutzomyiaاللوتزوميةالعامل

الثويالطفيليات) األمريكتني دم على يتغذى أمعاء. عندما داخل تصبحالذبابةويف
مشيقة مأشكالوهيpromastigotesالالسوائط خلوية النهايةخارج من يبزغ سوط ع

طوهلا الشكل مغزلية وهي تتكاثر. مكرومتر2 – 4وعرضهامكرومتر14 – 20األمامية،
الناقل معى يف بعدئذ رؤية. املشيقات احلشرةشكلنيميكن يف املشيقات عريض: من شكل

وشكل اخللية، جبدار يلتصق نسبياً احلشرةرقيقثابت معى ملعة يف حبرية يتحرك متحرك
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األول. وخرطومها الشكل تلقيح البشريبسهولةميكن املصل أيف الثا، الشكل. فالنـيما
التالية الدورة شكل هو خاللاملعدياألخري من وتلقح األمعاء من تقلس حيث للفقاريات
دمها وجبة يف احلشرة داخلوحاملا(Kettle, 1995)التاليةخرطوم تصبحالفقاريتصبح

السوائط ملتهمةاملشيقات فجوة يف وتتكاثر اجللدية البالعم للطفيليوتغزو
parasitophorous .اآلثار جتاوز من متكنها عديدة تكيف بآليات الطفيليات هذه تتزود

واليحلوالتالقاتلة خالياويسبب،(Antoine, 1995)املكروباتعلىللبالعم متزق تكاثرها
املتحررة الالسوائط وتغزو عملياً . جديدةعمبالالثوي

مورفولوجوجودرغم تفريق عن احملوسلليشمانيايـتقارير التصوير ببتحليل
(Youssef et al., 1997)اֱדهرفإنه بوساطة األنواع بني التفريق عملياً املستحيل من

ذلك. التقليدي من أكثر فعالة: بل تطور لعملية ختضع الليشمانيات أن أظهرت. يبدو
خمتلفةتـيالالطفيلياتمستفردات بيوكيميائية مميزات مثالياً مرضاً مستفرداتأما. سببت
ال متشاֲדةتـيالطفيليات بيوكيميائية مالمح هلا فكان خمتلفة أمراضاً (,.Barral et alسبب

جنسني. )1991 إىل اجلنس تقسيم املؤلفني بعض وتشملالليشمانية: اقترح تـيالاألشكال،
ل األمامي املعى يف البواب(نواقلهاتتكاثر فوق الليشمانيةوتشملViannaوالفيانية،)تكاثر

املؤخرتـيال واملعى املتوسط املعى يف البواب(تتطور قرب جداً). تكاثر املقبول أنهومن
الليشمانيات من جداً متشاֲדة جمموعات أو. توجد كأنواع اֱדموعات هذه مركباتصنفت

متنوتـيوال فئات من بدورها أصغرتتألف نويعاتأعة املعقدات. و معاملترافقةاستعرفت
سلسلة بتفاعل األمريكيتني يف احلشوي أو اجللدي الليشمانيات (,.Harris et alالبوليمريازداء

النوع. )1998 متييز مركبأومت لكل رئيسي،النويع واملظاهر،وبشكل اجلغرايف بتوزعه
الذي للمرض الوحيدثهالسريرية . بائيةواملميزات

السريولوجيةاجلهودتبذل الطرق بوساطة الليشمانيات لتصنيف نوعية(حالياً التراص،
النسيلةاملستضدات الوحيدة األضداد مع التألق البيوكيميائية) املفرزة، الشاكلة(والطرق

االستقالبيةـاإلن املميزات احلركة،، منشأ دنا وكثافة النواة دنا البيولوجياوطرق) زميية،
النووي(اجلزيئية النمط حتليل اֱדني، دنا هلذا) تسلسل جديدةفقدوكنتيجة أنواع ظهرت

(Kreutzer et al., 1991) .سريودميات عن اآلن احملققون تتمايز(serodemesيتحدث مجاهر
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الضدبتفاعليتها مدخرات تتمايز(zymodemesوذميودميات) باستخدام بتركيبمجاهر
اإلن ميكن(schizodemesوالشيزودميات) ةزمييـنظائرها دناهامتييزهامجاهر شدف حبجم
تعامل االـإنمنمدخراتمععندما ورفاقه: املثالسبيلعلى. )قتطاعزميات شوشا درس

منـنإجمموعات10) 1977عام( من137زميية احلصولالربازيليةالليشمانيةمستفردة مت
وكولومب والربازيل بوليفيا من وكانتعليها استعرافقادرةيا صلة44على ذات ذميودمياً

ببعضها عام. وثيقة كابور الدنوفانيةعناملداريةالليشمانية1998ميز العاملالليشمانية وهي ،
داءتـيال منالليشمانياتتسبب خمتلفة مستفردات واستعرف وآسيا، أفريقيا يف احلشوي

مسابريالدونوفانيةالليشمانية احلركةباستخدام منشأ دنا وشدف تـيالاملعقدات. الدنا
هي األمريكيتني يف اجللدي الليشمانيات داء املكسيكية: تسبب تشملتـيوال(الليشمانية

واملكسيكيةالليشمانية: األنواع األمازونية والليشمانية والليشمانية) الفنـزويليةالليشمانية،
و(الربازيلية الربازيلية الغوايانيةانيةالليشمالليشمانية والليشمانية والليشمانية) البانامية
إىلتـيالالعواملتنتمي. البريوفية القدمي العامل يف املرض املداريةمعقدتسبب الليشمانية

األثيوبية( الليشمانية الكبرية، الليشمانية املدارية، تفريق. (Chulay, 1991)) الليشمانية ميكن
ال التـياملعقدات داء األمريكيتسبب اجللدي الناقلببعضليشمانيات مثل املميزات

جلد يف العامل وإمراضية احلشرة معى يف الطفيلي املستنبتاتالقدادوتوضع يف والنمو
(Lainson and Shaw, 1974) .معقد ليشمانيات املكسيكيةنواقل الفواصدالليشمانية هي

ل. Nyssomyiaالنيزوميةجمموعةمن الطفيليات البوابختضع فوق بسرعة. تطور تتكاثر
يف تلقح والنقيلةجلدعندما غزيرة السوائط فيها تكون املنسجات أورام مشكلة القداد

نويفبشكلوتنمو. شائعة مستنبت يف العكس.(NNN)نيكول- ماكنيل-غزير : وعلى
معقدختضغ الربازيليةليشمانيات والالليشمانية جمتـي، من الفواصد هي موعةنواقلها

البوابلتطورNyssomyiaالنيزوميةوجمموعةPsychodopygusاملقعدفراشيات حول
سوائطوتتكاثر فيها صغرية قرحات أو عقيدات منتجة القداد جلد يف شديد قليلةببطء

مستنبتتنتقل،ال يف منوها معتدالًبطيئاNNNًويكون .(Bonfante-Garrido 1983)أو
بينماأنيبدو:)1دولاجل(اجلغرايفالتوزع األمريكيتني، يف واطنة الليشمانيات بعض
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العامل من جلب قد غريها يكون مومن. القدميقد بني1993عامورفاقهوجد تشاֲדات
اإلن العائدةالشاغاسيةلليشمانيةزمييةـالنظائر تلك مع واجلنوبية الوسطى أمريكا يف

الطفلية امليفinfantumلليشمانية بني. وآسياتوسطالبحر مميزات وجد الليشمانيةكما
طفيلياتالكبرية يف وآسيا أفريقيا األمريكيتنياستفردتيف . يف

مشالداءحيدث إىل املكسيك جنوب من األمريكيتني يف البشري اجللدي الليشمانيات
املكمعاألجنتني جنوب زاروا الذين واملسافرين الدائمني املقيمني يف فرادية سيكحاالت

(Melby et al., 1992) .الكاري جزر يف الواطن الليشمانيات داء مجهوريةبـييتواجد يف
أخرى. (Zeledón, 1992)فقطالدونيميكان ناحية خاليتان: من فقط واألرغواي تشيلي إن

اجلنوبية أمريكا يف الطفيلي معلومات. من األمريكتنيمفصلةتوجد يف الليشمانيات توزع عن
جرميا على: القدميالعامليف.(1989)ورفاقهلديعند موطونة مناطق وجود املعروف من

ويف املتوسط البحر سواحل يفالشرقطول عديدة وبلدان أذربيجان،(سياااألوسط
أوزبكستان تركمانستان، طاجكيستان، اهلند) كازخستان، غرب ومشال الصني أما. ومشال

البؤر إىل فإضافة أفريقيا، املتوسط،ةاملوجوديف البحر سواحل الغربتعلى أواسط يف وجد
واألجزاء الشرق القارةاجلنوبيةوأواسط .من

املكسيكيةمعقدضمنأما نويعالليشمانية املكسيكيةفإن بيليزيالليشمانية يف يتوزع
ساوباولو(بالربازيل والية يف دوريبريا واملكسيكوغواتيماال(Machado et al., 1983)) فايل

وأكساكا( فراكروز يف وبؤر بينينسوال، أكالهوما،(املتحدةوالواليات) بوكاتان تكساس،
متشيغان احملتمل ومن األمازونيةتتوزع. (Sellon et al., 1993)) أوهايوا، يفالليشمانية

ووصفت الربازيل، يف األمازون حوض يف 1980عامالفنـزويليةالليشمانيةماتوغروسو

واليةضفافعلىـزويالفنيفواستفردت يف تربيو . (Bonfante-Garrido, 1984)الرار
الربازيليةمعقدضمنأما توزعالليشمانية منطقة الربازيةفتشمل بوليفياالليشمانية شرق
وكولومبياومناطق الربازيل يف وفنـزويالالغابات والبريو والباراغوي واإلكوادور

(Bonfante-Garrido, 1983) .تتوزعيف يفالغوايانيةالليشمانيةحني األمازون مشال يف
وغوايانا الفرنسية وغوايانا البنميةأما. وسورينامالربازيل كوستاريكاالليشمانية يف فتوجد

ومن وبنما، الوسطىاحملتملوهندوراس أمريكا بلدان يف البريوفية. وجودها الليشمانية
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األنديز يف ارتفاعوموجودةالبريوفيةحمدودة فقط900  3000على الليشمانيةتتواجد. م
األمريكيتنياملكسيكيةوالليشمانيةالربازيلية مناطق من العديد يف . معاً
القدميالليشمانيةمعقد العامل يف نويع: املدارية املداريةيوجد بعضالليشمانية بلدانيف

املتوسط تركيا(البحر تونس، أفغانستان) اليونان، والعراقويف ) سرائيلإ(وفلسطنيوإيران
وأوغندا األخرى. والكويت البلدان من الكثري يف استعرافها السوفيمثلإن تـياالحتاد

السنوات خالل املعلومات نقص بسبب شك موضع استئصاهلاأواألخرية15السابق مت ألنه
(WHO, 1984) .والليشمانيةتوجد وأفغانستان العربية اجلزيرة شبه وبوركينافاسويف اجلزائر

وفلسطنيواهلندومصر والعراق وموريتانيا) يلئإسرا(وإيران واملغرب ومايل وليبيا واألردن
وتركياوالباكستان وسوريا والسودان األثيوبية. والسنغال يفالليشمانية أثيوبياموجودة

.(WHO, 1984)وكينيا
يفأنيعتقد:احلدوث متوطن الليشمانيات النامية72(داًبل88داء البلدان يف يف) منها

سنةويقدر. قارات4 كل حيدث منها 1.5 – 2أنه جديدة، حالة مت 600.000مليون حالة
أن. رمسياًعنهاالتبليغ العدوى 320 – 350يقدر اكتساب اختطار حتت هم نسمة مليون
فعالًمليون12و بالعدوى أصيبوا كل90%ثدحي(Desjeux, 1992; WHO, 2003)قد من

أفغانستان يف اجللدي الليشمانيات داء السعوديةوالربازيلحاالت العربية واململكة والبريو
السورية العربية مكافحة(WHO, 2003)واجلمهورية يف النجاح بعض حدوث ورغم ،

مساحة تتمدد أا يبدو الليشمانيات. انتشاراًوتزدادالعدوى داء انتشار معدالت ختتلف
واضحاجللد بشكل أن،ي امتداداًنالبلداظمعمإال أو احلاالت يف زيادة تسجل يفاملوطونة

املرض سبيل. توزع عاماملثالعلى جمموعة: 1972يف ما عن التبليغ بشرية 22.368مت حالة
داء واحلشوي(الليشمانياتمن كان) اجللدي األمريكيتني، أمريكا 20.348يف يف منها
اجلنوبيةـف2.020و) نسمة100.000لكل29.6(اتيماالغوخاصة-الوسطى أمريكا ي

عام. (PAHO, 1975)) نسمة100.000لكل2.9( 23.000 – 26.000عنالتبليغمت1987منذ

الربازيل، يف سنوياً اجللدي الليشمانيات داء من الليشمانيات2.511معحالة داء من حالة
عام يعزىورغم(Lacerda, 1994)وحدة1985احلشوي قد الزيادة هذه من جزءاً إىلأن
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جوزكرياحتسن وجد فقد مقداره(1998)ورفاقهالتبليغ جمتمعات16.7%انتشاراً ثالث يف
مقداره وانتشاراً فنـزويال يف34%و(Armijos et al., 1997)اإلكوادوريف47%يف

إيران 11.517بني10.7 – 20%و(Pignatti et al.,1995)الربازيل يف (,.Sharifi et alطفالً

إيران4يف.64.8%و)1998 يف . (Yaghoobi-Ershadi and Javadian, 1995)جمتمعات
اجللدالليشمانياتداء:اإلنسانيفاملرض يصيب فقد األشكال، متعدد مرض اجللدي

اجللد من كالً أو حاكة،. املخاطيةواألغشيةفقط محامية كآفات مبدئي بشكل يتظاهر
لوحياتتـيوال غريفيماتشكل قرحات مث واحد. مؤملةبعد أسبوع بني احلضانة دور

عديدة تكون. وأشهر متقرحةهناكقد غري أحياناً تكون وقد آفات، عدة أو واحدة آفة
أن. ومنتشرة تستدمياآلفاتومع قد فإا أشهر أو أسابيع خالل عفوي بشكل تلتئم ما عادة
طويلة أكثرسنةلمدة الليشماني. أو لداء العفوي االلتئام أن علىتبني يعتمد اإلنسان عند ات

اإلاملناعة وإنتاج باخلاليا غامااملتواسطة تكون. (Carvalho et al., 1995)نترفريون
كثري والنكس باإليدز املصابني عند منطية ال حيدث. (Agostoni et al., 1998)التظاهرات
و اعتماداً، األمريكيتني يف متعددة سريرية بأشكال وليسبشكلاملرض مطلق،رئيسي بشكل

السب العامل نوع . املتورطبـيعلى
عن)آ الناجم الليشمانيات املكسيكيةداء املكسيكية أمريكايسيطر: الليشمانية يف

املكسيك، شرق وجنوب قرحاتويؤديالوسطى أو واحدة قرحة مع محيدة عدوى إىل
قرحة باسم تعرف اجللد، يف اخللشكلريوقليلة قرحة أو شكلريو أذن اآلفة. يجأو تتوضع

األذن سديلة على علىأوearflapعادة أقل األطرافالوجهبدرجة حبطاطةاملرضيبدأ. أو
اجللبةمحامية تسقط أو تنسلخ عندما بسهولة تنـزف مث الحقاً األذن. تتقرح سديلة آفات
عديدةمشوهة سنوات تدوم وقد مزمنة، تصبح ألن أجزاء. ومتيل يف املوجودة تلك أما

خاللخرىأ عفوياً فتلتئم اجلسم تقريبا6ًمن داءمميزملمح. أشهر من الشكل هلذا
رغم اللمفية العقد إىل ينتشر قد أنه هو اجللدي جداًأنالليشمانيات نادر تكتشف. ذلك مل
املكسيك، يف املخاطي اجللدي الليشمانيات داء من أوإالحاالت حالتني عن التبليغ مت أنه

م حاالت الثالث اجللدية اآلفات املخاطيةتـين مولعةالنواقلليست.اֱדاورةغزت
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ميضون الذين األشخاص هم الرئيسيون والضحايا خاص، بشكل أوقاִדمالكثريباإلنسان من
وال الغابة بعمالتـييف يعرف ما مثل الناقل، موطن يستخرجون(الشيكلريوهي الذين

عندم) الصمغ املاطر الفصل يف كثريةويعملون الفواصد تكون . ا
عن)ب الناجم الليشمانيات األمازونيةداء املكسيكية حوضيفحيدث: الليشمانية

اֱדاورة والبلدان الربازيل يف العامل. األمازون هذا نتيجة البشرية النواقلنادرةاحلاالت ألن
الطبيعية احلالة يف البشر ولوعة وليست مناطق. ليلية يعيشحاملستنقعاتوتقطن ال يث

العادية األحوال يف أو. اإلنسان واحدة آفة العدوى تلتئمآفاتتسبب ما نادراً عديدة،
عفوي لدى. بشكل آفات30%يوجد تقريباً املرضى علىجلديةمن اجللد بثخن تتميز

على موجودة مبعثرة عقيدات أو حطاطات أو لوحيات رئيسيالوجهشكل بشكل .والساقني
البيفانويةالليشمانية) ج الليشمانياتشكالًتسبب: pifanoiاملكسيكية داء من منتشراً

يتم ما غالباً والذي الورمي اجلذام يشبه من. بينهمااخللطاجللدي املنتشر الشكل هذا وصف
فنـزويال يف الليشمانيات حيدث. داء أخرىأيضاًلكنه مناطق حاالت. يف عن التبليغ مت

األمريكيتني- وكينيايف-خارج يعانونيظهر. أثيوبيا الذين األشخاص عند الشكل هذا
املناعي اجلهاز يف أعواز اجللدياملصابوناملرضى. من الليشمانيات مستعطلوناملنتشربداء

anergicاجللديوال تينيغرو الختبار من. يتفاعلون كبرية كميات اآلفات . الطفيلياتتؤوي
م من بطفيليات أصحاء متطوعون اجللديلقح الليشمانيات بداء مصابني املنتشررضى

عقابيل دون والتأمت التلقيح مكان موضعة آفة أن. فظهرت يعتقد السبب هذاحدوثوهلذا
يف ما خاصة صفة كونه من أكثر الثوي يف معوزة مناعة استجابة عن ينجم . الطفيليالشكل

نادر املنتشر اجللدي الليشمانيات داء من البشرية متواترة(ةاحلاالت ). غري
عن) د الناجم الليشمانيات تقرحية،يسبب: الفنـزويليةاملكسيكيةالليشمانيةداء آفات

عقيداتأولدرجة تواتراً عقيديةأوقل قرحية . آفات
الربازيلية) هـ خماطياًتسبب: الليشمانية شكالً الربازيلية داءجلدياًالليشمانية من

باإل يعرف أو. ياسبوندالليشمانيات الوجه على حطاطية بآفة املرض وقداألطراف،يبدأ
عفوي بشكل تلتئم ما نادراً مؤملة غري قرحة إىل هلذا. تتطور مميز إىلالشكلملمع النقائل هو
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اجلسم من اجللدية املخاطية من. األجزاء كبري جزء عند علىاملرضىيظهر آفات املعاجلني غري
والبلعوم والفم األنفي وأحياناًاحلاجز والقضيبحتـىاألنفي، الشرجية املنطقة على

اآلفة. واملهبل مع متزامنة النقائل هذه حتدث عنها،األوليةقد جداً متأخرة األغلب، وهو أو،
املصابة للنسج وخيماً خترباً تسبب جاسئة. املريضمشوهةوقد أو قرحية إما الثانوية . اآلفات

ا) و عن الناجم الليشمانيات الغوايانيةداء الفرنسيةاغويفحيدث: لربازيلية وغوايانا يانا،
الربازيل ومشال على. وسورينام مميزة آفات والاجللدويسبب بوساطةتـي، تنتشر ما كثرياً

الداء باسم تعرف قرحات وتنتج اللمفية كاملفوقpian boisاحلرجيالعليقياألوعية
. اجلسم
عنداء) ز الناجم البريوفيةاالليشمانيات الربازيلية وديانيفيتواجد: لليشمانية قرى

يعرف اجللدي الليشمانيات داء من شكالً ويسبب البريو، يف بآفةutaبأوتااألنديان يتميز ،
عفويوحيدة، بشكل وتلتئم لالنتقال متيل رئيسي. ال بشكل األطفال املرض .يصيب
البانامية ) ح الربازيلية جلدية،شمانيةالليتسبب:الليشمانية آفات البانامية الربازيلية

املخاطية تصيب . وأحياناً
جداً) األوصاف(الضروبهذهورغم الصعب من أنه إىل يشريون السريريني األطباء فإن
الليشمانياتبنيالتفريق اآلفاتاعتماداًنويعات فقطتـيالعلى . حتدثها
اجللد: القدميالعامليف الليشمانيات داء رئيسيةحيدث أشكال ثالثة يف : ي
الكبريةتسبب) آ حيدثالليشمانية والذي الليشمانيات، داء من الرطب أو الريفي الشكل
الصحراويةيف وشبه الصحراوية من. املناطق املكشوفة األجزاء على كحطاطة اآلفة تبدأ

واألطراف(اجلسم رطبة) الوجه قرحة إىل مباشر. وتتطور إما اآلفات، تنتشر عربقد أو ة
من. اللمفياجلهاز املرض االلتئام2 – 8يدوم خالل حيدث الذي التليف ويترك أشهر،
مستدميةالعفوي .ندبة
املداريةتسبب) ب املدنالليشمانية يف حيدث والذي الليشمانيات، داء من اجلاف الشكل
األوسط) الضواحي(حوهلاوما الشرق يف رئيسي األول. وبشكل احلطاطة ببطء،تتطور ية

حيدثوكذلك عندما ببطء التقرح ندبة. يتطور ويترك أكثر أو سنة طويل، مساق للمرض
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الطفيليات. مستدمية من كبرية أعداداً اآلفات حتتوي الرطب الشكل خالف . وعلى
األثيوبيةتسبب) ج اآلفاتالليشمانية من أمناط الشرق،: ثالثة دمل أو الشرق حبة

اجللدي،والشكل وقداملخاطي ببطء اآلفات تتطور املنتشر اجللدي الليشمانيات تتقرحوداء
تتقرح ال أو إىل. الحقاً سنة بعد العفوي االلتئام وأحيانا3ًحيدث  (,WHOأكثرسنوات

1984( .
فقطيتنياألمريكيف:احليواناتيفاملرض قريب وقت وحتـى استفراد: ، الليشمانيةمت

الربوفية، داءالربازيلية البشري؛عامل اجللدي الدونوفانيةوالليشمانيةالليشمانيات
الكالبالشاغاسية يف البشري، احلشوي الليشمانيات داء عامل كل،. ، وجدتعلى

الربازيلية الربازيلالليشمانية يف ساوباولو يف الكالب صعوبة. يف الطفيلياستعرافوبسبب
السب العامل يسبـيفإن الكالب يف الليشمانيات أيضاًلداء L. canisالكلبيةالليشمانيةمى

(Santos et al., 1998).أن سانتوس وجد فقد مرتفعاً، الكالب يف االنتشار يكون قد
بني%31.5 آفات270من لديها الربازيل يف جايرو ريودي يف موطونة مناطق يف حادةكلباً
مزمنة يف. أو إجيابية املباشر املناعي التألق نتائج نتائجاختباروأعطى،25.1%وكانت اجللد
يف . 40.5%إجيابية
الكالب: القدميالعامليف املداريةتصاب يفتـيالبالليشمانية جلدياً داء اإلنسانتسبب

من الدونوفانيةوبنويعات اهلند- الليشمانية يف املستفردة تلك عدا داءتـيوالما تسبب
اإلنسان يف الذ. حشوياً النوع عن النظر تبديوبغض العدوى، يسبب منالكالبي كالً

واحلشوية اجللدية املناطق. التظاهرات يف الليشمانيات داء حيدث أيضاً،املوطونةقد اخليول يف
اجللباتتـيوال أو القرحات وبعض عقيدية، آفات أوأحياناً،تظهر األذن سديلة يف لكن

فقط .حوهلا
لدى: فنـزوياليف آفةقد116أصلمنمحارا28ًوجد أكثرواحدةفحصوا أو متقرحة
اֱדهريكاو الفحص العامل.  17 (15%)عندإجيابياًن املؤلفون برازيليةصنف كليشمانية

على واملستنبتاتسلوكهااعتماداً القداد Bonfaste-Garrido)يف et al., 1981) تكون ال
عامة ظاهرة الربية احليوانات يف العداوى. العداوى وحيواناترةالظاهتؤدي القوارض يف
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معقد من بعوامل أخرى املكسيكيةبرية يفتبدالتإىلالليشمانية رئيسي وبشكل جلدية،
القدمني وأصابع األذنني على وأحياناً، الذيل تورمات). األباخس(قاعدة من اآلفات تتألف
إثبات ميكن قرحات وأحياناً األشعار، فقد فيهاوجودمع يف. الالسائط هذهالعدوى

مديدة العدوى. األثوياء، وجدت األمازونيةبالليشمانيةكما القارضاملكسيكية يف
proechimysاألمازونوحيواناتالغوايانـي حوض يف اجللد. أخرى يبقى احلاالت هذه يف

املظهر حيث من األدمةلكنسوياً يف الطفيليات معقدطفيلياتتؤدي. dermisختتفي
الربازيلي إالةالليشمانية الربية، احليوانات يف جمموعية عدوى مانأإىل نادراً اجللدية اآلفات

واألحشاء. تشاهد الدم من الطفيليات زرع الكبد(ميكن السوي) الطحال، اجللد ومن
. ظاهرياً

االنتقالالعدوىمصدر اجللدي: األمريكيتنييف: وطرز الليشمانيات داء مستودعات
احليوانات أو القوارض إىلتنتقل). 1اجلدول(edentateالدرداءهي بري حيوان من العدوى

جنس من الفاصد الذباب بوساطة اإلنسان،Lutzomyiaالليزوميةآخر بالعدوىيصاب
يف باحليوانات موطونة أماكن يدخل عندما الفواصد هذه بلدغ عارض . األدغالبشكل

ا أنواع من كبرياً عدداً أن احلديثة الدراسات الربيةأظهرت ميكنمنعديةلثدييات ال لكن ،
ليست ألا إما وذلك أوليني، أثوياء احليوانات هذه كل عدواهاكثريةاعتبار معدل ألن أو

جد الدوراًمنخفض ذلك تلعب الكالب،. حتـى هو الوحيدةاألوهياالستثناء ثوياء
اإلنسان غري البريوفيةاملعروفة الربازيلية عامتو: كلعلى. لليشمانية ليسدن أن1983قع

العدوى هلذه ثانوي ثوي هي الثوي) األوتا(الكالب برياألويلوأن حيوان وجدت. هو
املنعدية الداجنة األجرذ(اجلردان الربازيل) اجلرذ منأما. يف األبصوم فإن والربازيل املانوس يف

اجلرابيةنوع الرحم خيدممزدوجة املتوطنةكحلقةقد احللقات بني وشبهوصل باحليوانات
معقد.  (WHO. 1984)الداجنة عن النامجة العدوى على احملافظة تتم أن املمكن الليشمانيةمن

منالطبيعةيفاملكسيكية ضرب خالل من ولكن واحد، نوعي ثوي بوساطة فقط ليس
مع املترافقة اإلقامةمنطاألنواع من النسب. (WHO, 1984))املقيمني(خاص األدوار حتدد يةمل

يف بعد واضح بشكل املختلفة املنعدية احليوانية األمريكيتنيبعضلألنواع .مناطق
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جلنس: القدميالعامليف النواقل الرئيسي. الفاصدةتنتمي الكبريةاملستودع يفلليشمانية
السوفي الضخمتـياالحتاد الريبوع هو وجدت.(Rhombomys opimus)السابق

هذا من املنعدية إيراناملستعمرات يف الصحراوي شبه أو الصحراوي واجلزءالقارض
السوفيبـياجلنو االحتاد غربومنالسابقتـيمن مشال أما منغوليا، إىل أفغانستان مشال

وفلسطني أنواعواملغرب) إسرائيل(اهلند هي هذه. Merionesفاملستودعات يف العدوى
جداً مديدة ليبيا. القوارض غرب ومشال اجلزائر Psammonys obesusختدمفلسطنيويف

املستومكمستودع من أنواع هي املستودعات تكون حني يف ،Mastomysأثيوبيايف
.والسنغال
املداريةالعاملاستفرد ومنالليشمانية الكالب األجرذمن معظماجلرذ يعتقد لكن ،
اإلنسانأنالباحثني هو املداومة لينسون. ثوي يوافق هذا (1982)مل أنعلى إىل مشرياً الرأي
يفاالنتقال قليلة جلدية آفات يسبب العامل هذا ألن حمتمل غري آخر إىل شخص من
الالسوائطاإلنسان من فقط قليال عدداً حتتوي اآلفات وهذه ، .

عدوى على املداومة الزملاألثيوبيةالليشمانيةتتم حيوان بوساطة وكينيا أثيوبيا يف
HyraxesمثلHeterolyrax brucei, Dendrohyrax arboreuxProcavia capensis,.
املصدرالليشمانياتداء حيوانـي مرض العدوى. اجللدي يكتسب عارض ثوي اإلنسان

يدخل مهنيةمناطقعندما ألهداف باحليوانات متوطنة عمال: مثالً(غابات الصمغ، جامعي
اخلشְקابنيالنفط،حقول املزارعني، املاشية، اجللديشكليقد). أصحاب الليشمانيات داء

األدغال داخل الريفية القرى يف خيطرة يفاملستوطناتتؤدي. مشكلة املستدمية البشرية
تبدالت إىل باحليوانات املتوطنة واستبدالإيكولوجيةاملناطق الغابات إزالة خاصة مهمة،

داجنة حبيوانات الربية احلشراتواستبدالاحلياة بعض انتشار تعديل نوعأو يصبح كأن
اجلديدة للظروف تكيفاً اإل. مسيطراًأفضل التبدالت هذه داءتعدل وبائيات يكولوجية

أيضاً اجللدي عملففي: الليشمانيات الربازيل يف وساوباولو ريبريا دو املصابني80%فال من
الليشمانيات باألدغالاجللديبداء حيتكوا ومل منازهلم الطب. قرب البيئة تدمري تركيبغيֵקر يعية

فدخلتاألنواع املنطقة تلك يف الفواصد مجهرة املتوسطةيف املعقد فراشيات
Psychodopygus intermedius -الثانويوهي النمو يفضل وهي- نوع البشر منازل إىل
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مسيطرة وأصبحت بالبشر، . (Tolezano et al., 1998)ولوعة
الغربية املنطقة يف املرض حيدث أن املعتاد فنـزويالمن من القرىبنيالوسطى سكان

نباتية كثافة مع اجلبلية املناطق قرب كل. املتوضعة يفحاالتشخصت: على كثر جريان يف
سيميتو باركو مدينة فيماومن، (Bonfante-Garrido et al., 1984)ضواحي املعروف غري
تبدل عن نامجاً ذلك كان بيئةأنإال. يكولوجيإإذا يف املرض داءظهور أن أظهر حضرية

ريفياً أو حرجياً ليس اجللدي تتبدلدائماًالليشمانيات وبائياته وأن استثناء. ، البريو يف أوتا إن
الليشمانيات أدواء للطفيلياجللديةبني برية مستودعات توجد ال ألنه العامل. األمريكية، يف

الكبريةعدوى: القدمي يشاهدالليشمانية املصدر حيوانـي أنمرض يبدو حني يف الريف، يف
حضريةاملداريةالليشمانيةعداوى بيئة يف اإلنسان بني . تنتقل

يفالطريقتتكون: التشخيص الالسوائط وجود إثبات من األبسط النوعية التشخيصية
هذا. اآلفات أجل بكحول: اهلدفومن اآلفة تؤخذ70%تنظف مث النخرية، املادة إلزالة

أو حافة من أو(اآلفةاعدةقعينة جلدية قرحة أو أوال) خماطيةعقيدة الرشف سحائجبطريقة
scarpinsأوالعينةتوضع. ةاخلزعأو غيمزا بطريقة وتلون شرحية العديد. رايتعلى ترى قد

نشيطة أو حديثة اآلفات كانت إذا الالسوائط يكون. من قد إثباتصعباًلكن مستحيالً أو
ا كانت إذا الطفيليات االلتئاموجود طور يف أو مزمنة أوبطريقةآلفة املباشرة اللطاخة فحص

يفصعبParasitologicالطفيليالتشخيص. اخلزعة خاص املخاطيالشكلبشكل اجللدي
(Cuba Cuba et al., 1981) .

مثليترافققد مناسب وسط يف العينة زرع مع العامل الفاكهةأوNNNاستفراد ذبابة
بقريمكملمعSchneider’s Drosophilaلشنايدر مصل املشيقة. 30%جنينـيمن تنمو

promastigotesأسبوعيف خالل مشاهدִדا وميكن األوساط التلقيح. هذه هو آخر إجراء
األقدادداخل داخل املشتبهة للمادة األنف داخل أو األمر. اجللد يستغرق قد أوشهرينلكن

إجياب نتيجة على للحصول أشهر بزرع. يةثالثة النتائج أفضل على احلصول األقدادوتلقيحيتم
متزامن معقد. بشكل طفيليات املكسيكيةتنمو يفالليشمانية وعندما. املختربأوساطبغزارة

قداد أنف داخل من: تلقح العديد حيتوي نوسجات ورم أسابيعالالسوائطيتشكل خالل
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بالنقائل العدوى وتنتشر العكس. قليلة، طفيلياتتن: وعلى الربازيليةمعقدمو الليشمانية
تلقح عندما وتشكل االصطناعية املستنبتات يف ضعيف أويفبشكل صغرية عقيدة األقداد

حتتاج تتشكل6قرحة حتـى أكثر أو هذه. أشهر الالسوائطاآلفاتحتتوي من قليالً عدداً
نقائل تشكل . وال
ااختباراتاستخدمت داء لتشخيص كثرية اختبارمناعية ذلك يف مبا اجللدي، لليشمانيات

املناعياجللدي،مونيجريو االنتشار بالالتكس، التراص املباشر، التراص املناعي، التألق
باإلنباهلالمة املرتبط املناعي املمتز مقايسة تفاعلـ، اجللدي مونيجريو اختبار فرطزمي

آجل من 48 – 72بعديقرأhypersensitivityحساسية منساعة ملعلق األدمة داخل الزرق
الوبائيةوهواملشيقات، املسوحات يف ويفيد للنوع نوعياً ليس لكن للمجموعة نوعي . اختبار
اختبارأنهورغم فإن املخاطية، واجللدية اجللدية األشكال يف إجيابياً يكون ما مونتيجريوكثرياً
ابـيسل واجللدية احلشوية األشكال يف العادية احلالة أنهيف كما تفاعالتالملنتشرة، حيدث

يؤثر ولن األفريقي، أو األمريكي املثقبيات داء عوامل مع أيتطبيقهمتصالبة عيار على
الحقة سريولوجية املناعي. (Amato Neto et al., 1996)تفاعالت التألق اختبار يوفر
يكون رمبا والذي التفاعالاالختبارالالمباشر، بني استخداماً نتائجاألكثر السريولوجية، ت

مستضد مع للمشيقةللسائطأفضل مستضد كل. عن العيار: على بني رابطة يوجد ال
إلحداث اآلفاتتفاعلاملطلوب عدد أو األمد أو السريرية (,.Cuba Cuba et alوالتظاهرات

األيج. )1981 اقتران األيجأفضليةAيوفر اجللديعندماGعلى الشكل لتشخيص يستخدم
.(Lainson, 1983)املخاطي
عادة) سريولوجيات(مصلياتتكون سلبية القدمي العامل يف اجللدي الليشمانيات داء

(WHO, 1984) .إجيابية عادةمن 70 – 80%يفوتكون منخفضة-احلاالت بعيارات -فقط
وبعدباستثناء املخاطية، 3األشكال ب 2  فقط البدئيةأشهر العدوى تفاعل. عد سلسلةميلك

إىل تصل حساسية و80%البوليمرياز وحده، يستخدم يستخدم93%عندما باملشاركةعندما
سوثرين لطخة العكس. Southernمع هيستولوجية: على ملقاطع اֱדهري الفحص يوفر

بـمغموسةولطاخات تقدر الترتيب48%و 76%حساسية وعلى (,.Andersen et alفقط،

1996( .
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الغاباتالليشمانياتداء: املكافحة مناطق مرض هو األمريكيتني يف ) احلرج(اجللدي
مع رئيسي ومستودعاتبشكل حرجية؛ بالتخلونواقل مكافحته املستحيل من منلذلك ص

والنواقل استخدام. املستودعات أو املوطونة املناطق جتنب هي للوقاية الوحيدة الفعالة الطريقة
احلشريةوالثيابنفراتامل العوامل لدغ لتجنب الغابات. الصائنة بإزالة البيئة تعديل ميكن
اخلاصة) احلرج( احلاالت بعض يف النواقل موائل من املناطقاملعسكراتيف.للتخلص يف أو

توجد حيث الداجنة وشبه الربوفيةالداجنة جدران: املداريةالليشمانيةوالليشمانية رذ ميكن
النوافذالغرف تغطية وميكن حشرات، النواقلبشبكةمببيد ملكافحة استخدام. ناعمة أدى

مكافحة محالت يف احلشرات لداءاملالريامبيدات فعلي اختفاء إىل آسيا شرق جنوب يف
من واحلشوي اجللدي املنعدين. املنطقةالليشمانيات املرضى يعاجل أن بالليشمانيةجيب

الربازيلية املنعدينملنعراًفوالربازيلية معاجلة جيب وكذلك املخاطي، اجللدي الشكل تطور
املنتشراألمازونيةاملكسيكيةبالليشمانية اجللدي الليشمانيات داء حدوث أنهيعتقد.ملنع

يف املوطونة املناطق يف املنعدية الكالب من بالتخلص أوتا من الوقاية كل. البريوميكن : على
املست من التخلص يكن الليشمانياتمل داء ضد عادة فعاالً العاملاجللديودعات يف احلضري

. القدمي
منتطبيقمت مفوعة بذراري الكبريةالتمنيع وفلسطنيالليشمانية إيران من كل يف

السوفيي) إسرائيل( العاملتـيواالحتاد بذلك العدوى من الوقاية ֲדدف وذلك السابق،
التلق.املداريةوبالليشمانية اليهدف األخرية العداوى ملنع مشوهةتـييح آفات علىتسبب

مجالياً مشوهة أو مرئية الندبة فيه تكون ال اجلسم من جزء على ويطبق ينصح. الوجه،
عندهم املناعة تتوطد حتـى املوطونة املناطق خارج بالبقاء امللقحون هذا. األشخاص حيبذ ال

ل مفيداً، يكون قد أنه رغم التمنيع، من عليهمالنمط جيب الذين أماكنأنألشخاص يدخلوا
مرتفع اختطار أرميجوس. ذات مبعدل (1998)ورفاقهتوصل حتصني األطفال 72.9%إىل عند

مساعد مع املقتولة املشيقة من لقاح بإعطاء األكوادور . BCG adjuvantيف
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عـراجـالم
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البوائغداء CYCLOSPORIASISحلقيات

عنداءمينج: السببيات البوائغ البوائغحلقيات ،Cyclospora cayetanensisحلقية
خفيةجلنسيوسريرياEimeriaًاإلميريةجلنستصنيفياًتنتميcoccidiumأكريةوهي

التقارير. IsosporaالبوائغومتماثلةCryptosporidiumاألبواغ املرض،املبكرةذكرت عن
عام البريو من الزراقيموجود1986والقادمة تشبه البشرييفcyanobacteriaأجسام الرباز

األكريةوأظهرت طبيعتها الالحقة غينيا. الدراسات يف لوحظت مشاֲדة حية كائنات هناك
متماثلة1977عاماجلديدة وبني بينها اخللط . (Sterling and Ortega, 1999)البوائغومت
البوائغحياةدورة كاحلقية بشكل معروفة اآلنغري حتـى مشاهدات. مل أن إال

إضافة هذهإىلعديدة، بأن يوحي األمور، من الكثري يف األخرى لألكريات الكائن شبְקه
كيسيةاملوجودةالطفيليات بيوض لالثناناضجةoocystsيف الظهارية اخلاليا يف موجودة

تتضاعف حيث والصائم األقاسيمالعشري لتشكل يعر. merozoitesجنسياً إذاال فيما ف
الثوي خلية تغادر أن األشكال هذه على منوتغزوكان الثانية املرحلة لتبدأ جديدة خاليا

بتشكل خيتتم والذي اجلنسي، املتكيسةالتضاعف وال. البيوض املتكيسة، البيوض تـيخترج
اخلارجية البيئة يف تتبوغ أن الربازلتصبحعليها مع اجلسم من البيوض. معدية، حتتوي
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لألبواغامل كيسني على الناضجة منهماsporocystsتكيسة واحد وكل حيواننيحيتوي، على
. sporozoites(Ortega et al., 1998)بوغيني

االنتشاراحملتملمن: اجلغرايفالتوزع عاملي يكون نيبال.أن يف األوىل احلاالت شوهدت
اجلديدة وأسترالياومشالوغينيا آسيا شرق وجنوب الغربيةأفريقيا وأوروبا وبنغالديش،
األوسطاوبابووالباكستانوأندونيسيا والشرق املتحدة واململكة اجلديدة (Drenaggi etغينيا

al., 1998( .
حلقيةحلقيةتوزع: اإلنسانيفاحلدوث انتشار أن رغم األبواغ، خلفية مشابه البوائغ

أوالبوائغ ثلث عدي(انتشارهانصفيعادل مسوحات منوجدت االنتشار معدالت أن دة
األطفال). 20%إىل%1 االنتشار2 – 4عمربنيتعدي ويتناقص رئيسي بشكل سنوات

العمر مع األشخاص. بسرعة بأعراضاملنعدينثلث مصابني غري العدوى. تقريباً أن ورغم
واملرضى املسافرين مسياملنقوصيتصيب بشكل مترافقة اا يبدو ال أنه إال معاملناعة، طر

اֱדموعات . هذه
البوائغيبدوال:احليواناتيفاحلدوث حلقيات لداء مستعدة احليوانات حاول. أن

الفئرانإعداء2000عامورفاقهإيرهارد من ذراري املعوزة(تسع احليوانات بعض فيها مبا
والكالوالدجاجواجلرذان) املناعة واخلنازير واألقداد واألرانب الرومية وابنوالديوك ب
املتكيسةبمتنوعةونسانيسferretمقرض والبريوتـيالالبيوض غواتيماال من عليها حصلوا
والوالياتتـيووهاي العدوى. املتحدةونيبال على سريرية عالمات حيوان أي عند تظهر مل

املرض . أو
حضااملرضيتميز: اإلنسانيفاملرض دور بعد فجأة يبدأ مائي بإسهال اإلنسان نةيف
من إىل12يدوم مناعياً. يوما11ًساعة املؤهليني األشخاص عند املرض 6 – 8منيدوم

يستمر. أسابيع قد حني حتـىاملرضىيف املناعة يف. (Looney, 1998)أشهر3املعوزي
مصر يف أجريت اإلسهال: دراسة 8دام عند 28  12واألطفالأيام البالغني37  عند يوماً

أكث تربز منمع اليوم5ر يف شخصا63ًمن68%كان. (Nassef et al., 1998)مرات
ال البريو يف وحدثأمنعديني بعمراالنتشارعراضيني، األطفال بني . سنوات2 – 4األعلى
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ومع الشتاء يف االنتشار املرضى. (Madico et al., 1997)العمرتراجع قهممنيعانـي
عادة الوزن الفحوصات. وفقد تنسجأظهرت وفرط الزغابات وضمور امتصاص سوء وجود

املرض. crypts (Connor, 1997)اخلبايا يظهر املنعدينعندال األشخاص ففي: كل
أنتـيهايي كانوا15 – 20%وجد املفحوصة اجلمهرة املتكيسةمحلةمن حللقيةالبيوض

إسهالالبوائغ لديهم فقط قلة أن . (Eberhard et al., 1999)إال
احليواناتالبوائغحلقيةأنيبدو: احليواناتيفملرضا تعدي يف: انظر(ال احلدوث

). احليوانات
االنتقالالعدوىمصدر الفواكهداءيكتسب: وطرز تناول خالل من البوائغ حلقيات

امللوث واملاء النيئة الوالياتالفاشيةأصابت. واخلضار يف البوائغ حلقيات داء من الثانية
إىل1.400املتحدة وعزيت غواتيماالاستهالكشخص من العليق . (Katz et al., 1996)توت

على مؤخراً أجريت دراسة توت5.552وجدت مزارع يف العاملني من مجعت برازية عينة
بنيالعليق العدوى معدالت غواتيماال بني. 6.7%و2.3%يف األعلى املعدالت وكانت
االنتشارح. (Bern et al., 1999)األطفال الدافئةاألعلىدث األشهر أورتيغا. خالل وجد
أن1997عامورفاقه البريو ملوثةاخلضارمن 14.5%يف األسواق من األبواغاملأخوذة خبفية

أن. البوائغحبلقية1.8%و السواغالرحيانيبدو املتحدةيفvehicleهو الواليات يف فاشيتني
(López et al., 1999)،عزييف ولنبحني العليق توت استهالك إىل أسبانيا يف حاالت ت
الن والسمك ال. (Gascon et al., 2001)يءـاجلاموس الدراسة برينتـيبينت أجراها

عامورفاقه غواتيماال ماءاالختطارأن1999يف استهالك كان املصابني بني للعدوى الرئيسي
معاجل دراسة. غري يفللماءأظهرت الدواجن حاويات أنيف ملوثة56%مصر كانت
وباجلياردية الكيسية12%و،األبواغخبفية%50، حبلقية9%و،Blastocystisباملتربعمة
والبوائغ ،%3(Khalifa et al., 2001) .شتوربوم ماء(1988) استعرف يف املتكيسة البيوض
اجلزيئيةباستخداماֱדاري البيولوجيا وتقنيات اֱדهري .الفحص

الوبائية،البوائغحلقيةبعدوىيشك: التشخيص الظروف ومن املريض أعراض من
املسافرين عند موطونةالذينخاصة مناطق املتكيسة. زاروا البيوض بكشف التشخيص يثبت
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اجلدار قطرهاتـيالاملضاعفة الرباز8 – 10يقيس عينات يف البيوض. مكرونات تركيز يتم
بالتنبيذ كشفهااالي- بالفورمولاملتكيسة وميكن السكروزي شيثري حملول يف والتعومي ثر،

أو الطورتـيالذاالتألقبالتلوين املتباين اֱדهري الفحص أو البنفسجية، فوق األشعة حتت
contractphaseالبوليمريازأو سلسلة األكثر. (Ortega et al., 1998)تفاعل امللونات
أس(استخداماً احلية الكائنات استبصار عنجلعل وتفريقها الثالثية) اخلمائرهل، امللونات هي

أزرق مع والسفرانني وغيمزا، نلسون، وزيل كالكوفلورامليثيلنياأللوان، وأبيض ،
calcoflourاملناسبأنوجد. الفينولوأورامني والتلوين فعالية األكثر هو السفرانني

التشخيصية املختربات يف . (Negm, 1998)لالستخدام
أدواءداءمنالوقايةميكن: ةاملكافح ملكافحة التقليدية اإلجراءات بتطبيق البوائغ حلقيات
ال: الربازي-الفمويالطريقعرباملنقولةparasitosesالطفيليات األطعمة تؤكلتـيغسل

غسل املشتبه، املاء غلي األكلاليديننيئة، امللوثمعاجلةأظهرت. قبل أوباجليارديةاملاء
األ األبواغالبوائغوحلقيةأBlastocystisةيالكيساملتربعمةأوبواغخفية مكرويات أو

microsporidiaاألوزون8أو4بالكلورين أن املليون يف جزء باألوزون أو املليون يف أجزاء
يف فعالية تامختريبأكثر بشكل يعطل ال لكنه البوائغالطفيليات، الكيسيةأوحلقية املتربعمة

(Khalifa et al., 2001).
عـراجـالم
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GIARDIASISالجياردياتداء

ICD-10 A07.1

األمعاءLambliasisاللمبلياتداء: املرادفات التهاب الناجم(باجلياردية، األمعاء التهاب
).اجليارديةعن

جنسما:السببيات من النوع تصنيف متت.خالفموضعGiardiaاجليارديةزال
ثاملوافقة مورفولوجيةعلى أشكال املعوية: الثة تصيبتـيوالintestinalisاجلياردية
أخرىواحليواناتاإلنسان وثدييات الفأرية. الداجنة الطيور،تـيالmurisاجلياردية تصيب

والطيور،تـيالagilisالنشيطةواجليارديةوالزواحف، الربمائيات  (;Barriga 1997تصيب

Meyer, 1990( .قد أنه الذيورغم للثوي طبقاً أمساء وأعطيت كثرية أنواع سابقاً وصفت
فيه املثالعلى- وجدت الكابائية: سبيل اجلياردية الكلبية، اجلياردية البقرية، اجلياردية

Caviae -ال أنه بينهاتوجدإال للتفريق واضحة حمددة عنعدوىتنجم. معايري اجلياردية
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املعوية والاجلياردية أيتـي، اإلضاًتسمى عشريةاجلياردية اللمبليةواجلياردية،ثنا
G. Lambilaاللمبلية وأحياناً اسماملعوية،، أن أعطياللمبليةرغم الذي األصلي االسم هو

عندما ملبل قبل من عاموصفهاللجنس مرة إىل1859أول غيֵקره ستيليس أن إال اجلياردية،
كل. 1915عام تكونمن: وعلى أن املعويةاجلاحملتمل نويعاتياردية أو أنواع من معقداً

. (Adam, 1991)عديدة
اإلنبااملعويةاجلياردية الطور يف األتاريف حياته دورة تتضمن سوطي أوايل تـيحيوان
االنتقاليفوالكيسات ال. transmissionطور كمثرية طوهلاشاألتاريف 10 – 19كل

وعرضها 12مكرومتر، وثخنهامكرومتر5  السياط2 – 4، من أزواج أربعة وهلا مكرومتر،
باجتاهتـيال ناص) الظهري(اخللفياجلزءمتتد وجسمني نواتني مع الكائن خملبفمن ييني

وسط يف بطنـياجلسم،الشكل اجلسم،حمدبventralوقرص من األمامي النصف يف
باملخاطيتـيوال تتعلق اجل. املعويةةبوساطته يف األشكال هذه املعىتعيش من األمامي زء

يف خاصة للثوي، الثنائيثنااإلالدقيق باالنشطار تتضاعف حيث من. عشري، الكثري حيمل
إىل تاللفائفياألتاريف بيوضرزعحيث وتصبح مقاوماً 7 – 10قياسهاكيسيةاًجداراً

التكيس. مكرومتر8 – 13 × مكرومتر الطفيلي: وبعد أعضاء متلك. ثانيةتنقسم ولذلك
و نويات، أربع الناضجة سياط4الكيسات ومثانية ناصفة إىلحيدثال. أجسام اهليوىل انقسام

الطفيلي يتكيس الرباز،. أن طريق عن الثوي الكيسات منوميكنهاتغادر أكثر حية البقاء
حرارته درجة ماء يف درجة8شهرين يف الشهر وحوايل كل. م21حرارةم، تكون: على

للتجمي نسبياًحساسة وحساسة والتجفيف، الشمس، وأشعة . العاديةللمطهراتد
والحماليلحتبذ البيئة لتطهري الرباعي بدرجةتـياألمونيوم واحدة دقيقة يف تقتلها سوف

عليها. م20 تؤثر ال الشرب ماء يف الكلورين من السوية التراكيز أن الناضجة. إال الكيسة
جديدهي لثوي املعدي اإلوح. العنصر يف الطفيلي يتكيس تֱקبتلع تنقسماملا أو عشري ثنا
سويوتبدأ بشكل . بالتضاعف

.االنتشارعاملي: اجلغرايفالتوزع
بأسرهاجلياردياتداء:اإلنسانيفاحلدوث العامل يف من. متوطن عادةً انتشاره يتراوح
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البلدان4%إىل%2 منالصناعيةيف أكثر تكون قد ولكن األطفال%15، البلدانمن يف
من. النامية كالً البالغنيالعدوىإن من األطفال يف شيوعاً أكثر داء. واملرض حيدث قد

أيضاً وباءعلىاجليارديات تناول22و25بنيمن.شكل خالل من انتشرت مرضياً وباء
وال االستجمام أو الشرب يف2.567و 2.366أصابتتـيمياه املتحدة الواليات يف شخصاً

1994 املعويةكانتالتتايل،على1595  1596و1993  شيوعاًاجلياردية األكثر .املمراض
مع سببت األول الوباء حنيمن40%األبواغخفيةيف يف الوباءكانتاحلاالت، يف مسؤولة

مع السونيةالثانـي احلاالت9%عنالشيغلة  (,.Kramer et al., 1986; Levy et alمن

من 1974عاميف.)1998 مجهرة الواليات 46.000ويف يف نيويورك والية يف شخص
مياه(10.4%)شخص4.800التقط:املتحدة مصادر تلوث نتيجة السريري اجليارديات داء
أماكن. الشرب بالتساويالوباءيف مصابة العمرية اֱדموعات كل معدل. كانت يكون قد

يف مرتفعاًاجلماهراملراضة سابقاً املنعدية اجلمهرة20%إىلغري إمجايل من أكثر  (,Knightأو

دور. )1980 مثل باألطفال اخلاصة املؤسسات يف نسبياً شائعة ومراكزاأليتامالفاشيات
النهارية مناملعويةاجلياردية.الرعاية مؤلفة جمموعة ففي أيضاً، املسافرين إلسهال شائع سبب

كان21 بالنسبةاختبارشخصاً سلبياً يف،لجيارديةلالرباز األوايل كيسات من15وجدت
غرادعليلنيأصبحوا17 لينني زيارة أقل. (Kulda and Nohynková, 1978)بعد العدوى

باإل املصابني املرضى يف يكونتواتراً ورمبا الطفيليالسببيدز، نشاط مع الفريوس تداخل هو
املعوية املخاطية .(Lindo et al., 1998)يف

الداجنةالعدوىأثبتت:يواناتاحليفاحلدوث الثدييات أنواع من واسعة ضروب يف
مناطق. والربية كل من مسوحات منالعاملوجدت تتراوح يف 20%  35%انتشارات

و اليافعة القطط10%  15%الكالب واليافعةيف و%50  %90، العجول، 6%  80%يف

ويف و17%  0.02%احلمالن، املهور، اليافعة7%  44%يف اخلنازير .(Xiao, 1994)يف
احليوانات يف تواتراً أقل العدوى فإن اإلنسان عند هو فحص. البالغةوكما فيها مت دراسة يف

العدوى494براز اكتشفت الطفيليات عن حبثاً و 3.4%يفكلباً البالغة الذكور من7%من
و البالغة اجلراء53.2%اإلناث دراسة. من كوأجريتوجدت املتحدةيف الواليات يف لورادو
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يف الطفيلي ويف 10%كيسات املاشية ومن 18%من القيوط6%القنادس فاشية.من سجلت
اإلنسان غري املقدمات بني اجلياريات داء كانساسوالعاملنيمن مدينة يف حيوان حديقة يف

وجدت كما املتحدة الواليات يف ميسوري اجلرمعدالتيف يف العدوى من ذانعالية
الربية،والقوارض هوملولكناألخرى العامل كان إذا فيما أواملعويةاجليارديةحيدد

الفأرية .muris(Meyer and Iarroll, 1982)اجلياردية
سريريةالعداوىمعظم:اإلنسانيفاملرض . (Flanagan, 1992; Farthing, 1996)حتت

االست1996عامورفاقهراجشواريوجد اعتالل العاملأن كان اخللطية املناعية احلاسمجابة
بأعراض مصحوبة غري أو األطفال عند عرضية العدوى كانت إذا احلضانةدوريدوم. فيما

25من عادة3 األعراضيني األشخاص يف األعراض.(Benenson, 1997)يوماً تتألف
من رئيسي أمل: وبشكل مع يترافق ما كثرياً والذي واالنتفاخ حيدث. يـبطناإلسهال

تواتراً أقل بشكل والقياء للمرض. الغثيان احلاد الطور 4يدوم داء. أيام 3  يكون قد
اإلسهال من نوائب مع األشخاص بعض عند مطوالً مرضاً الراجعنيواالنتفاخاجليارديات

معينة أطعمة حتمل وعدم التظاهرات. والشرى هذه األخرىوالتظاهراتختتفي األرجية
والشفاءاملرافقة املعاجلة ميلونـي. بعد 1997عامورفاقهفحص من 1995  مستفردة

املعوية وفرقوااجلياردية خمتلفة وحيوانات اإلنسان وجد.zymodemeذميودميا47ًمن
عن1995عامورفاقهسيفالوس الناجم واملرض معينة ذميودميات بني عالقة أخرى دراسة يف
اجلرذانالطفيلي كل،.يف راعلى أو 1996عامورفاقهشواريجأثبت العدوى حدوث أن
تتأثرإمراضية ال األطفال يف اجلرثوميةبذميودميالعدوى بالعداوى أيضاً تتأثر وال الطفيلي،
.املرافقة

عادة: اإلنسانيفكما:احليواناتيفاملرض بأعراض مصحوبة غري تظاهرات. العدوى
والقطط الكالب يف أيضاًملامشاֲדةاملرض اإلنسان كل. عند التجريبية: على العداوى أدت

إىل اֱדترات احلمالنإسهاليف يف الوزن وفقد العجول، يف فقط  (;Zajac 1992خفيف

Olson et al., 1995( .اليافعة احليوانات يف تواتراً أكثر ).الفتية(املرض
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االنتقالالعدوىمصدر اجلياردياتهواإلنسان:وطرق لداء الرئيسي املستودع
على. البشري احملتوي الرباز هو العدوى يلوثكيساتمصدر ما غالباً والتـي الطفيلي،
حمدودة. املاء األشخاص عند العدوى أن االنتقالذاتياًورغم فإن قليلة، أشهر خالل وختتفي

آخ أثوياء إىل يفاملستمر استمراراملناطقرين يضمن وجودإن. العامل) دميومة(املوطونة
إىل باإلضافة املزمنني، واملرضى بأعراض، املصابني غري املنعدين الكيساتمقاومةاألشخاص

الوبائيات يف مهمة عوامل البيئية، املعدية. للعوامل اجلياردياتداءمن(ID50)املتوسطةاجلرعة
فقط10هي حتـىلك. كيسات بعد فيما املنعدين األشخاص يفرغ قد كيسةمليون900ن

برازهم يف اليوم للكمية. يف وميكن متقطعاً، يكون أن الكيسات لطرح بشكلأنميكن تتغري
.(Knight, 1980)كبري

بالكيساتأنيبدو امللوث املاء تناول هو لالنتقال تواتراً األكثر . (Hill, 1993)الطرز
االنتقا أن فمكما إىل يد من أو يد إىل يد من للكيسات املباشر إىلمنل منعدى شخص

األطفال بني خاصة أيضاً، شائع مستعد تعنـىوالعاملنيشخص التـي املؤسسات يف
أو الطعامالبالغنيباألطفال مع يتعاملون الذين واألشخاص الطعام(، ريزند). يتداولون درس

م(1997) 264ورفاقه يتعاملون يفشخصاً الطعام يف57ع غرياس ميناس يف الربازيلمدرسة
أن ووجد السنة، من خمتلفة أوقات و8%يف نتيجةالالمباشراالنتقال. منعدين3%و،%2،

أشخاص من املباشر االنتقال من تواتراً أقل بالرباز الطعام الطعام،منعدينتلوث مع يتعاملون
األطعمة إلرواء كنتيجة حيدث قد ميكانيكيةاوغسلهلكنه نواقل عرب أو ملوث مباولكن. مباء

املرتفعة احلرارة ودرجات اجلفاف مثل البيئية للعوامل مستعدة الكيسات املنخفضةأوأن
األطعمة يف طويلة مدة حية البقاء تستطيع ال فإا الشمس األوبئة. وأشعة حدثتالتـيكل

م أو الشرب ماء تلوث عن نامجة كانت خمتلفة مدن السباحةيف أحواض والبحرياتياه
ووجودذكر. واألهوار اجليارديات داء بني اهليدروكلوريديةترافق hpochlorhydriaنقص

تغذيةبنيبنكرياسيومرض سوء من يعانون الذين Protein-aloricحراريبروتينـياألطفال

الناميةوالذي البلدان يف جداً متواتر وداء. هو اهليداجليارديات شيوعاًأكثرروكلوريديةنقص
الدموية الزمرة ذوي األشخاص ذويمنAيف  (,Knightاألخرىالدمويةالزمراألشخاص
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1980.(
البشريةاحملتملمن للعدوى كمستودعات أخرى حيوانات ختدم التـي. أن اجليارديات
وقيواناتواحلاإلنسانتعدي املورفولوجية، الناحية من متماثلة والداجنة أوضحتالربية د
للنوعجتارب عابرة عداوى حتدث قد أنه اجليارديةكيساتأحدثت. cross-speciesعديدة
يفاملعوية عدوى البشري األصل الكالبأذات فيها مبا عديدة حيوانية والراكوننواع

(Procyon lotor)وجييرالناجلرذ(واجلرذانnorvegicus (والريابيعgerbilsGerbillus)

gerbillus(املفلون وأغنام وسردينيا(والقبيعات كرسيكا Ovis))أغنام musimon)وأغنام
الصخرية اجلبال bighorn(Ovisكبش canadensis)القرنالشائكوالظبـي

(Antilocopra amoricana).من: أخرىجتربةيف وأربعة متطوعني ثالثة من اثنان انعدى
بكيسات كالب أو) beaverالسمور(القندسمناجليارديةأربعة األقداد تنعد مل حني يف

اجلرذان أو الفئران أو تنعدانعدى. القبيعات ومل الذيل، أسود أيل من كيسات تناول متطوع
الطريقة بنفس تعرضت كل. (WHO, 1981)كالب النتائج: على على متاماً التعويل ميكن ال

أو املقاومة. اإلجيابيةالسلبية عن السلبية تنجم عنفقد واإلجيابية أبكر، عداوى من املكتسبة
األكثرالفاشيةعزيت.(Meyer and Radulescu, 1979)سابقةعدوىresurgenceانبعاث

عام وحدثت حيوانـي مصدر إىل البشري اجليارديات لداء وهييف1967انتشاراً كاماس،
يقطنها املتحدة،6مدينة الواليات يف واشنطن والية يف شخص حالة128أثبتتحيثآالف

اجليارديات داء من. من آتياً باملاء املدينة تزويد مصدر من جزء بعيدة،جداولكان جبلية
للتلوث بشري مصدر أي الوبائية االستقصاءات تظهر مل منعديةوجدت. وبذلك قنادس عدة

من خالية جراء انعدت وكذلك اجلداول، منطقة اجليارديةالنوعياملمراضيف منبكيسات
االنتقالواضحمثال. القنادس عن حديقةحدثcross-transاملتعابرآخر يفللحيوانيف
عامالواليات العدوى1978املتحدة التقط جبֵקون6حيث من موظفات وثالث املقدمات من
 gibbonاخلاصةوضعمنعدى للعناية وحدة Armstrong)يف et al., 1979).ميلونـي وجد
حيواناتت (1995)ورفاقه ومن اإلنسان من املستفردات بني معينة إىلأخرىشاֲדات إضافة ،

مستفردات يف واسع جينـي البشريةتنوع املؤلفون. اجلياردية علىهذااعترب بينة االكتشاف
للطفيلياالنتقال املصدر .احليوانـي
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املريضالتشخيصيتم:التشخيص براز يف الطفيليات باستعراف الكي. عادة يفتكثر سات
املتشكل اإلسهايليفالرباز الرباز يف شيوعاً أكثر األتاريف تكون طرق. حني استخدام جيب

يف ومعاجلتهاكلخمتلفة العينات حلفظ الكيسات. حالة كشف يف مفيدة التركيز ومبا. طرق
فحصالكيساتأن جيب لذلك متقطع بشكل يومني3تطرح كل تؤخذ األقل على عينات

طازجة،.دوىالعالستبعاد برازية لعينات املتزامن الفحص هي لفحصها احملبذة اإلجراءات
ومثبتة،ميكنحيث ملونة عينات وفحص املميزة، السوطية حركته من فيها الطفيلي استعراف
املميزحيث شكليائه من فيها الطفيلي استعراف أخذ. ميكن اخلرباء بعض عينات6يفضل

مستحضروالبحث يف األتاريف وملونةعن مثبتة املتشكلات الرباز يف  (García andحتـى

Bruckner, 1997(،اإلميكما سائل من رشافة بأخذ القيام منثناكن خزعة أو ثنااإلعشري
األتاريف وجود من للتأكد تشخيصية. عشري كطريقة نوعية متألقة أضداد استخدمت

املباشرلكشف الرؤية التقنيات هذه تسهل حيث مع) االستبصار(ةالكيسات، اֱדهر حتت
تألق2.3أكربحساسية دون املشاهدة من كما،) (Winiecka-Krusnell, 1995مرة

باإلن املرتبط املناعي املمتز مقايسة طريقة مستضداتإلثباتزميـاستخدمت اجليارديةوجود
الربازاملعوية املناعية.(Hill, 1993)يف واالستجابة األضداد وجود أن املتواسطةورغم

عند ذكرت قد جداًاملرضىباخلاليا نوعية ليست املناعية اإلجراءات فإن ،Isaac-Renton et)

al., 1994(قدميةوال أو حديثة العدوى كانت إذا فيما استخدام. تشري إمكانية حالياً تدرس
دمهمتفاعل أو املرضى براز يف النوعية الدنا متوالية لكشف البوليمرياز كللىع. سلسلة
واكتشاف: حال األعراض بني دائماً سببية عالقة هناك توجد ال أنه ننسى أال جيب

مريضاجليارديات شخص أي عن. يف النامجة العداوى استبعاد الضروري من ولذلك
أخرىمعويةمكروبات إمراضيات أو .أخرى

املعويةكيساتأنمبا:املكافحة طواجلياردية لفترات حية البقاء لذلكميكنها املاء يف يلة
احليواناتمحايةجيب أو اإلنسان برباز التلوث من املياه تزويد ألنظمة.مصادر مالئمةميكن

والتلبيد التثفيل تزيلوالترشيحflocculationمن باستخداماجليارديةأن يسمح مما املاء من
السطحيةالتزويدأنظمة الرباز.(CDC, 1977)باملياه من الصحي آخرالتخلص مهم . إجراء

النامية البلدان الظروف: يف صعباًاالجتماعيةجتعل أمراً العدوى من الوقاية السائدة االقتصادية
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األطفال باألطفالتعليمات. عند اخلاصة املعاهد يف ضرورية الشخصي تتضمن. التصحح
الوقاية املشتبهة: الشخصيةإجراءات املياه ترشيح أو السيا. غلي يشرب أن املعبأةجيب املياه ح

فيهايففقط الصنبور مياه نقاوة ضمان ميكن ال التـي الكالب. األماكن تعاجل أن جيب
مصدروالقطط الداجنة احليوانات أن على بينة وجود عدم رغم اجليارديات بداء مهماملصابة

األطفال ختالط ما كثرياً ألا اإلنسان يف . (Meyer and Jarroll, 1982)للعدوى
العداوىمعاجلةنقصتأ انتشار الوقائية، اإلجراءات مع مقرونة املنعدين، األشخاص

تكنالنامجةالطفيلية مل ولكنها أخرى، كائنات داءعن حالة يف Doreaاجلياردياتناجحة et)

al., 1996( .للمرض املقاومة بعض أظهرت امللقحة الكالب أن دراسات Olsonأظهرت et)

al., 1996( .تكون معقد األشخاص أن أظهرت حيث لإلنسان مبشرة النتائج عداوىهذه
تدوم والتـي املقاومة، من معينة درجة أظهروا قد األق5طبيعية على  (-Isaacلسنوات

Renton et al., 1994(.
جداًالطرقمعظم فعالة وليست ومعقدة مملة املشتبهة املياه الختبار كل. املستخدمة على
حساسةطورت عاليةتقنيات بدرجة Bielecونوعية et al., 1996; Kaucner and Stinear,) 

1998(.
عـراجـالم
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الحرةالعداوى األميبات عن المعيشةالناجمة
INFECTIONS CAUSED BY FREE-LIVING AMEBAE

ICD-10 B60.1،الشوكميبات النيجلرياتداءB60.2داء
NaegleriasisAcanthamebiasis, B60.2ICD-10 B60.1

والسحايا،النيجلرياتداء:املرادفات الدماغ الشوكميبات،التهاب داء األويل، األميبـي
القرنيةالدماغالتهاب التهاب األميبـي، امللتحمة التهاب احلبيبـي، الورمي األميبـي

.األميبـيوامللتحمة
قادرثالثةهناك:السببيات املعيشة احلرة األميبات من اإلنسانأجناس إعداء على ة

أخرى ال(Naegleriaالنيجلرية: والثدييات والشوكميبة) Fowleriدجاجيةالنيجلرية
Acanthamoeba)الكستيالنيةالشوكميبةCastellanii،الشوكميبةوCulbertsoni

والباالموثية) AsrtonyxisالنجميةوالشوكميبةPolyphagaالنهمةوالشوكميبة
Balamuthina)االموثيةالبmandrillaris(.البالومثية املستمخطاترتبةيفوضعت
Leptomyxida)املستمخطةاألميباتleptomxid (فيسفسفارا أوجد (1993)ورفاقهحتـى

اجليديدن والنوع اجلنس دوراتلألجناس. هذا يف وكيسية أتروفية أشكال كلها الثالثة
املتعاقبة األميباتورغم(Maríinez and Visvesvava, 1997)حياִדا التـياحلرةأن املعيشة
جلنس منقدVahlKampfiaوجنسHartmanellaاهلارمتانيلةتنتمي املمراتاستفردت

يبدو ما على أمراضاً تسبب ال أا إال البشرية .األنفية
الألتاريفميكن أميبانـيةدجاجيالنيجلرية بشكل توجد بشكلأوamebiodأن
ا. سوطي متطاولالشكل النهاية(ألميبانـي يف استدارة يفاألماميةأكثر استدقاقاً وأكثر

اخللفية بني)النهاية ويقيس أقداماًاهليوىل. مكرومتر20و7، وتشكل فجوات حتوي حبيبية
األعرض النهاية يف كليلة فصيصية حتتويحتوي. كاذبة وال املركز يف واحدة نوية النواة
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حميطياً الشكلحي. كروماتيناً أوالسوطيدث النسيج يف األميبانـي الشكل ينتقل عندما
خاصة عذبة، مياه إىل بنيبدرجةاملزارع و27حرارة وأصغرم37م الشكل إجاصي وهو

مع األميبانـي الشكل من األعرضسوطنيقليالً النهاية عند. يف ملا مشاֲדتان والنواة اهليوىل
لكنه األميبانـي بني.اليتكاثرالشكل وتقيس مدورة 10الكيسات نواة 7  مع مكرومتر
يف للموجودة ناعماألتاريف،مشاֲדة ثخني مضاعف بغشاء الكيسات. وحماطة من كل توجد
املاء يف والشكل. والتربةواألتاريف املزارع؛ يف ينموان فقط والكيسة األميبانـي الشكل
فقط النخموجوداألميبانـي والسائل الثوي نسيج .اعييف

وخيتلفالشوكميبةنوعأتاريفتوجد متطاوالً يكون والتـي فقط، األميبانـي بالشكل
يف إىل15منحجمهكثرياً أطول25مكرومتر أو لنواة. مكرومتر جداً مشاֲדة النواة
النهايةالنيجلرية يف متشعبة تكون ما وغالباً ودقيقة، طويلة الكاذبة األقدام أن إال . القاصية،
لكيساتالكيس مشاֲדة متموجالنيجلريةات جدار وهلا قليالً أكرب لكنها األتاريفتشاهد. ،

معاً والتربة املاء يف يعيش وكالمها الثوي نسيج يف .والكيسات
منهلاmandrillarisالباالموثيةأتاريف تقيس أن وميكن االجتاهات، كل يف متتد فروع

60 أيكونقد. مكرومترا15ً  نواتان نوبةهلا مع سوطية. مركزيةحياناً، أشكال توجد . ال
ثانوية تفرعات هلا الكاذبة أيضاً. األقدام مننواةللكيسات الكيسة طول يكون وقد مفردة،

30 متموج15  اخلارجي واجلدار يفوقد. مكرومتراً، والكيسات األتاريف من كل توجد
الثوي املستودع. نسيج عن القليل .Balamuthiaموثيةلبااللالطبيعييعرف
العاملأنيبدو: اجلغرايفالتوزع كل يف موجودة املعيشة احلرة حاالت. األميبة سجلت

بعيدة أماكن يف فيهاجداًسريرية مبا بعضها وأوروباأعن املتحدة والواليات والربازيل ستراليا
.(Strickland, 1991)وزامبياواهلند

إالىالعداوتعرفمل:اإلنسانيفاحلدوث املعيشة احلرة القرنيفباألميبة من الستينات
عام وحبلول فقط، من179هناككان1996املاضي مسجلة والسحاياالتهابحالة الدماغ

عن الدجاجيةالناجم األميبـيمنحاالت103وN. fowleriالنيجلرية الدماغ التهاب
احلبيبـي عنالورمي من63والشوكميبةالنامجة الورميالدماغتهابالحالة األميبـي

عناحلبيبـي . mandrillaris(Martiínez and visresvara, 1997)الباالموثيةالناجم
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عام وحبلول ذلك، إىل هناك: 1993باإلضافة معروفة570كان القرنيةمنحالة التهاب
Keratisنوعالنامجة .(Benenson, 1995)الشوكميبةعن

جتريبياً،قادرةالنيجلرية:احليواناتيفاحلدوث امللقحة واألغنام الفئران إعداء على
إعدادوالشوكميبة على  (Van der Lugt and Van der Merve, 1990)األغنامقادرة

ويفيف(Pearce et al., 1985)والكالب اخلنازيراملختربالطبيعة، قرنية إعداء وميكنها ،
والفئران القدرة. واألرانب أن وجد. تتغرياألوايلاحليوانهلذاinvasiveزويةالغيبدو

واألرانب والقبيعات اخليول قرنية ִדاجم ال أا آخرون واجلرذانوالفئرانباحثون والدجاج
قرنية يف وخيماً ضرراً حتدث أن ميكنها لكن الصينيةاإلنسانوالبقر، واألقداد واخلنازير

(NiederKorn et al., 1992) .والغوريالتقاتلةعداوىمنموثيةالباالاستفردت اخليول يف
وامليمون ضخم(واألغنام يكون(García and BrucKner, 1997)) قرد أن احملتمل ومن ،

هناك لكن أكرب، املستعدة احليوانات تشخيصتقاريرجمال صعوبة بسبب العدوى حول قليلة
احليوانات يف املرض وألن اجلنس، االهتمايعطىهذا من باإلنسانالقليل مقارنة .م

مناعياًالنيجلريةتصيب:اإلنسانيفاملرض املؤهلني اليافعني األشخاص رئيسي، وبشكل ،
وتقرحاًاألميبةختترق. واألصحاء موضعياً التهاباً تسبب حيث األنفي التجويف عرب الثوي

لتغزو ماألعصابوتستمر حاداً التهاباً وتسبب تتضاعف حيث السحايا، مث غزارةالشمية ع
النـزفيةوالوحيداتالعدالت النخور طول األميبـي(على والسحايا الدماغ التهاب
من.قاتلاملرض). األويل يستمر حضانة دور 7وبعد تتضمنتظهرأيام 3  التـي األعراض

والصداع األنفية، املمرات وانسداد احللق، تتلوهاالشديدأمل مث الرقبةوالقياءاحلمى، هريظ. وتيبس
بعدالعقليالتخليط 4والسبات األوىل،3  األعراض من بعأيام املوت 4دوحيدث .أيام3 
أوالشوكميبةنوعيهاجم التغذية والسيئي املناعة املعوزي األشخاص تفضيلي، وبشكل ،
أخرىاملضعفني حاالت السبيل. نتيجة أو اجللد خالل من الثوي األميبة هذه التنفسيتغزو
التنا والسحاياأو الدماغ إىل لتصل الدم جمرى خالل وتنتشر عادة، غريالتلقيحطول. سلي

إال واضح بشكل املركزي العصبـي اجلهاز أعراض تتطور ال لكن بدقة أسابيعبعدمعروف
األولية العدوى من أشهر بطيئة. وحتـى حبيبية ورمية آفات غالباً، أوالنمو،هناك، جلدية
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تنـزع والتـي حادرئوية، حتت أو مزمن مساق بعد األميبـيالدماغالتهاب(للظهور
احلبيب والنخور،).يـالورمي احلبيبـي، الورمي االلتهاب من بؤر هي السائدة اآلفات

والنـزوف أو. واخلثارات اجللدية احلطاطات هي وضوحاً األكثر أوالعقيداتاألعراض
امل يف وتقرحات واالحتقان، اخلراجات، أو أوالقرحات األنفية منها،خروجمرات إفراز

اجليوب، وعالماتوالتهاب وحركية، عقلية واضطرابات أعوازسحائيةوالصداع، أو
اجللد. حسية مثل أخرى أعضاء من أحياناً الطفيلي يسترد والبنكرياسوالكليتنيقد . والكبد
وتسببالشوكميبةتعدي غالباً العينية والتهاالتهابالقرنية قرنيةالعنبيةبالقرنية وتقرحات

العمى، إىل تؤدي قد والتـي الصقةخاصةمزمنة، عدسات يضعون الذين األشخاص .عند
مثلوالنيجلريةالشوكميبةمنكالًإن حميطها يف مكروبات ابتالع على الفيلقيةقادر

Legionellaالشخصيةللعداوىكنواقلوتعمل(Tyndall and Domingue, 1982).
م حولتتوفر أقل تستعرفوالتـي،الباالموثيةعلومات أن،1993حتـىمل وميكن

واملضعفني األصحاء األشخاص من كالً آلية. ִדاجم أن زالتاختراقهاورغم ما للمضيف
حادغري حتت أو مزمناً مرضاً حتدث أن ميكنها فإنه معمشاֲדاًمعروفة، يترافق الذي لذلك

الورميكما،(Denney et al., 1997)الشوكميبة األميبـي الدماغ التهاب حتدث أن ميكنها
أيضاً .احلبيبـي

واحلاالتمعلوماتتتوفر:احليواناتيفاملرض احليوانات، يف املرض حول جداً قليلة
عنها التبليغ مت اإلنسانمشاֲדةالتـي يف للمرض (,.Simpson et al., 1982; Pearce et alجداً

 (1985, NiederKorn et al., 1992; Visvesvara et al., 1993.
االنتقالالعدوىمصدر عداوىأنيبدو:وطرز املاءوالشوكميبةالنيجلريةمصدر هو

امللوثة والتربة سونوز. امللوث من (1993) 100ورفاقهفحص مجعت العذب املاء من عينة
أن ووجدوا خمتلفة املصدر.31.5%يفوالشوكميبة 7.6%يفموجودةالنيجلريةمصادر

لعدوى أحواضالنيجلريةالرئيسي جيدالسباحةهو بشكل تصان ال األميبة. التـي تدخل
يف خاصة للسباحني، األنفية اصطناعيالصيفاملمرات بشكل املاء يسخن عندما تتخرب. أو
األحواض تكلور عندما األميبة األتروفة. كاٍفبشكلهذه أشكال تلعب أن احملتمل من
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يفالسوطية أمهية األكثر الدافئالعدوىالدور املاء يف سائدة أا ويبدو حركة، أكثر .ألا
على قادرة جيعلهاحتملالكيسات الدافئ الصيف طقس وصول أن ويعتقد املفرط، الشتاء
أا ويفترض مسوطةتشكلتنغلق، النامجة. أتروفات العدوى مصدر أيضاً هو امللوث املاء

وقدالشوكميبةعن عدوى، مصدر كل. أيضاًالباالموثيةيكون القائلة: على احلقيقة تشري قد
بعض منلديهمليساملرضىإن تكتسب قد العدوى أن إىل مشتبه ماء مع للتماس قصة أي
كيساتالتربة حيوي غبار استنشاق أو اجللد يف تشققات خالل من وذلك أيضاً، امللوثة

الكيساالطفيلي حيوي ضبوب استنشاق األتاريفأو أو هو. ت العينية للعدوى مهم مصدر
طُاستخدام تكون قد التـي الالصقة حֱקهرָקالعدسات أو سيء بشكل ظروفِفت يف ظت
منالشوكميبة. ملوثة البيئية للعوامل مقاومة خاللالنيجلريةأكثر من أثبتته ما وهذا حتملها،

التقليدية أن. الكلورة تب82%قدر الكيسات عينات كل حيةمن يف24قى درجةماءسنة
املختربم،4حرارته مزارع يف أا ضدتستعيدومعروف . سنوات8مدةالفئرانفوعتها
معروفنيوطرزالباالموثيةمستودع غري .انتقاهلا

والسببياتميكنال:التشخيص املعيشة احلرة األميبات عن النامجة األمراض تفريق
على بناء وحدهاالسالتظاهراتاألخرى استعراف. ريرية ممكن، أنه رغم الصعب، من
النسج يف شكليائهاحتتالطفيليات أساس على كل. اֱדهر البالعم: على وبني بينها خيلط قد

للنسجالبيضاءوالكريات احلالة اخلفيفواملتحولة التكبري للنسج. عند احلالة غشاءللمتحولة
فقنووي باهت بشكل تتلون صغرية ونوية التـيرقيق املعيشة احلرة لألميبات خالفاً هلاط

براق بشكل تتلون أكرب ونوية حمدد نووي عن.غشاء النامجة اآلفات األشكال،النيجلريةيف
حميطة تكون ما غالباً والتـي األميبانية األتاريف هي املوجودة غزارةبالوعاءالوحيدة مع

التفاعل يف النوى العديدة أخر. اخلاليا ناحية اآلفات: ىمن الشوكميبةعنالنامجةويف
األوعية،الموثيةاوالب التهاب مع والكيسات، األتاريف من كل بغزارةويتميزهناك التفاعل

دوااخلاليا أو النوى عديدة خاليا مع النواة، Anzil)الوحيدة et al., 1991) .جدار يتحول
أمحرالشوكميبةكيسات إىل النسيج يف أسودبتلويناملوجودة وإىل الدوري، شيف محض

الفضة ميثينامني استخدام شكلياء. عند مشاهدة باֱדهراألميباتميكن النخاعي السائل يف
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مستحضرات يف األطوار املتباين أو ملونطازجةاالعتيادي أو غيمزا ملون عليها وضع
غريالنيجلريةتنمو. رايت اآلغار مستنبتات البوجوداملغذييف ويفقولونيةاألشريكية

من أقل مبحلول الصوديوم حني، 0.4%كلوريد ويفالشوكميبةتنمويف اجلراثيم بغياب
من أقل مبحلول الصوديوم عدم.  0.85%كلوريد أتاريفجتميدجيب ألن إطالقاً العينات

الباردةالنيجلرية احلرارة درجات يف اآلنالباالموثيةتشخيص.تتخرب حتـى حمدد . غري
ا أن أنورغم إال بتفرعها، متميزة جداًالكيساتألتروفة جيعل. الشوكميبةلكيساتمشاֲדة

لكيسات األحيانـي استخدامالباالموثيةالوجود فقط النواة لتفريقاالعتيادياملخربالثنائية
تنمو.ممكناًالشوكميبةعنالباالموثية لكنهاالباالموثيةال اجلراثيم بوجود اآلغار يف جيداً

يفتتكا مفيدة. الثدييةالنسجمزارعثر املريض أمصال مع املناعية التفاعالت تكن على. مل
املمكن: كل وحيدةاستعرافمن أضداد مع املناعي التألق خالل من بدقة واألجناس األنواع

أو والوقايةعديدةالنسيلة األمراض ملكافحة األمريكية املراكز مثل مرجعية مراكز يف النسيلة
الستعراف. منها اجلزيئية البيولوجيا تقنيات استخدام على حالياً مشجعة نتائج األنواعهناك

.وفصلها
القيامالعداوىليست:املكافحة لتربير يكفي مبا شائعة املعيشة احلرة األميبات عن النامجة
السباحة. العامةاملكافحةبإجراءات حبريات لصيانة املناسبة الطرق حول السكان تثقيف

العدوىعدممهيةوأ اختطار ينقص أن جيب وهذا مشتبهة، مياه يف الذين. السباحة على جيب
أنفيةميارسون مالقط استخدام أو املاء يف رأسهم غمر جتنب املائية الطفيليملنعالرياضيات

ذلك إىل إضافة األنفية؛ املمرات غزو املعوزو: من األشخاص يكون أن أواملناعةجيب
بأمر طبيعياملضعفون ماء مع بتماس متشقق جلد يصبح أن من حذرين أخرى بتربةأواض

الضبوب أو الغبار تنفس وجتنب يسبح. رطبة أال الصقة عدسات يضع من على معجيب
حرارة درجة إىل بتسخينها العدسات تطهري وجيب التلوث، لتجنب األقلعلىم70عدساته

هيدروجني حماليل باستخدام ضد،البريوكسيدأو فعالية أكثر هي منالشوكميبةوالتـي
التقليدية الصوديوم كلور إنسان. حماليل من االنتقال على بينة توجد االنتقالإىلال أو إنسان

اإلنسان إىل احليوانات احليوانات. من ويف اإلنسان يف رئيسي، وبشكل العداوى، هذه حتدث
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آخر إىل واحد من تنقلها .التـي
عـراجـالم

المֱקمالرياال اإلنساندָקقَفي غير مات
MALARIA IN NONHUMAN PRIMATES

ICD10 B53.1عنالمالريا القرديةتالمقصوارالناجمة
ICD-10 B53.1 Malaria due to simian plasmodia

النسناسمالريا:املرادفات وبال .plaudismالنسناس،
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شعاملالرياتنجم: السببيات من أوايل حيوانات جنسPhylum Apicomplexaبةعن
هيالتـياألربعةاألنواع. Plasmodiumاملتصورة اإلنسان املنجليةتعدي املتصورة

P. falciparum،الوبالية البيضوية،P.maluriaeواملتصورة واملتصورةP.ovaleواملتصورة
اإلنسا. P.vivaxالنشيطة غري املقدمات تعدي تقريباً نوعاً عشرين أن القرودتصاب. نيعتقد

simiansالبنجيداتفصيلةمنPondeideaاجلبوناتأنواعبأربعةالكبرية وتصاب ،
(gibbons))احلركة رشيق العاملونسانيسأنواع،بأربعةHylobatidaeفصيلةمن) قرد

القردوحيات فصيلة من منونسانيسأنواع،بثمانيةCercopithecidaeالقدمي اجلديد العامل
والليموراتبنوعنيCebidaeفصيلة ،Lemuraesاهلبارياتمن بنوعنيLemuridaeفصيلة

(Collins and Aikawa, 1977).كل حمدد: على غري األنواع بعض اجلدول. تصنيف يظهر
مميزات2 شيوعاًاألنواعبعض .األكثر

اإلنسانقلمت إىل جتريبياً اإلنسان غري املقدمات تصيب التـي من أنواع املتصورة: نسبعة
القردوحية املتصورة اإليليزيةCyonomolyالربازيلية، املتصورة ،elesiالنسناسية املتصورة ،

inui،النوليسية الشفتزيةKnowplesiاملتصورة املتصورة ،Schewtziالقردية واملتصورة ،
Simium .ذلك إىل مثل: إضافة األنواع بعض اإليليزيةوجدت يفاملتصورة يعيةطبعداوى،

حيدث ما نادراً ذلك أن رغم عارضية، اإلنسان. أو غري للمقدمات بذراريأنميكن تنعدي
ال املتصورات من متكيفة أو السويةتـطبيعية احلالة يف اإلنسان تصيب Aotusالنسانيس: ي

النشيطةباملتصورةSaimiriو املتصورة أو والشمبانزياتاملنحلية باملتصورة) البعام(،
.البيضوية
النمطيعتقدكان أحادي مشترك أصل هلا ليس اإلنسان متصورات أن كثرية، ولسنوات ،
وبعض. (Monophyletic)اخللوي اإلنسان تعدي التـي األنواع بعض بني العالقة وكانت
مكررالتـياألنواع حبث موضوع القرود اسكاليت. تعدي متوالية1998عامورفاقهقارن
وألربعةbالسيتوكرومجني البشر طفيليات من ونوع10أنواع القرود طفيليات من أنواع

طفيليات هيالقوارضمن اإلنسان متصورات أن واستنتجوا الطيور طفيليات من ونوعني
احملتد وأنحقاpolyphyleticًمتعددة الر، واملتصورة املنجلية Reinchenowiخيينوفيةاملتصورة

جبدببعضهاالصلةوثيقة املالريامشترك) سلف(وتشترك طفيليات تشكل. الطربيةمع
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الصلةالنشيطةاملتصورة وثيقة لكنها خمتلفة، العاملمعجمموعة نسانيس القدمي،متصورات
الوباليةاملتصورةتشكل.القرديةاملتصورةخاصة واملتصورة رغممنفصلة،جمموعةالبيضوية

املقدماتـالتاملتصورةأنواع:2اجلدول تعدي .ي

اجلغرايفالثويلنوعا النكساتالدوريةاملدى
الربازيلية اجلديداملتصورة العامل واجلنوبيةنسانيس الوسطى حمددعبֲקِرأمريكا غري
الكوتنية القدمياملتصورة العامل اليوجدثلِْثماليزيانسانيس
القردوحية القدمياملتصورة العامل آسيانسانيس شرق موجودةثلثجنوب

اإل حمددثلثماليزيااجلبونيليزيةاملتصورة غري
املنجلية املداريةاإلنساناملتصورة اليوجدثلثاملناطق
احلقلية القدمياملتصورة العامل موجودةثلثماليزيانسانيس
اجلندرية القدمياملتصورة العامل الوسطىنسانيس اليوجدثلثأفريقيا
اهليلوباتية اليوجدثلثماليزياناجلبواملتصورة
النسناسية القدمياملتصورة العامل آسيانسانيس شرق وجنوب اليوجدربعاهلند
النولسية القدمياملتصورة العامل اليوجديوميماليزيانسانيس
الوبالية املداريةاإلنساناملتصورة وقرب املدارية يوجدربعاملناطق ال
البيضوية موجودةثلثوأفريقياآسيااإلنساناملتصورة

الوسطىالشمبانزيلرخيينوفيةااملتصورة يوجدثلثأفريقيا ال
الشفتزية والشمبانزياملتصورة املداريةالغوريال موجودةثلثأفريقيا

البيضوية القردية القدمياملتصورة العامل موجودةثلثسرييالنكانسانيس
القردية اجلدياملتصورة العامل حمددثلثالربازيلدنسانيس غري
النشيطة املداريةاإلنساناملتصورة وقرب املدارية موجودةثلثاملناطق

بينهما جداً صغرية عالقة علىالشيءإن.وجود سائد هو ملا وخالفاً أنه، هو لالهتمام املثري
عالقة التوجد واسع، املتصورةعكسيةنطاق بني الترافق وطول الطفيلي فوعة . والثويبني

توجد ال أنه احملتدأيكما يف قرابة phylogenetic proximity) السالالتتطور(عالقة

والدوريةومميزاتللطفيليات الفوعة مثل املالري للمرض وحدوثperiodicityخاصة
سابقاًوعلى. النكسات ذكر مما البيولوجية: الرغم التشاֲדات إىلpathogenicاملرضيةأدت
ألنواعنواعأاستخدام مفضلة كنماذج اإلنسان غري املقدمات متصورات من املتصورةمعينة
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القردوحية: اإلنسانتعديالتـي أجلاملتصورة النشيطةمن الربازيلية،املتصورة مناملتصورة
الوباليةأجل احلقلية،املتصورة منSimiovalaالبيضويةالقرديةواملتصورةFieldاملتصورة
الكوتنية،البيضويةةاملتصورأجل املنجليةأجلمنCoatneyواملتصورة إىل. املتصورة إضافة
الت: ذلك نفسه1988عامورفاقهأوضح كان مناعياً املسيطر املتكرر امليدان للمتصورةأن

الرونفسهالوبالية،واملتصورةالربازيلية .املنجليةواملتصورةReichenowiخيينوفيةللمتصورة
اإلنسانةدورتتضمن غري املقدمات متصورات تعديحياة التـي املتصورات مثل
احلشراتثوياًاإلنسان من ونواقل الثدييات جنس. من من املنعدي البعوض األنوفيلةحيقن

Anoplelesدميفالطفيليأتاريف وجبة يأخذ عندما مستعد خالل. ثوي األتاريف ختتفي
وتدخل الدم من ساعة من باالنشطارخالياأقل بالتضاعف تبدأ حيث الكبدي املنت
الطفيليات آالف لتشكل األقاسيماخليطيةاملضاعف تسمى والتـيmerozoitesالتـي

بعد املضيف خاليا أكثر5تغادر أو األنواع. أيام بعض األقاسيمهناكيف من واحد جيل
هي هاجعة أشكال أخرى أنواع يف يتشكل لكن قد. hypnozoitesاهلاجعاتالكبدية،

العدوىاهلاجعاتتصبح عودة وتسبب سنوات أو أشهر بعد أخرى مرة (,Cogswallنشيطة

التنسخ)2اجلدول()1992 من املرحلة هذه بالدورةيفreplicationتعرف خارجالكبد
احلمر البوغية. الكريات للحيوانات الالجنسي واالنقسام النمو لتشكيلsporozoitesيسمى

التقسيمي(بالتقسمماألقاسي سابقاً(merogony) بالتكاثر انشطارياً تكاثراً تسمى كانت
schizogony .(األقاسيم فجوةحاملاتغزو داخل أتروفة لتشكل احلمراء الكريات تتحرر

vacuole.حلقية بنية بعد فيما تشكل لكنها األصل يف بيضوية األتروفة يفمعتكون فجوة
األتروفة. املركز الكريةتبدأ هيوىل على بالتغذي املرحلة هذه صباغاحلمراءيف ويترسب

اهليموزين يسمى الطعاميةداخلhemozineداكن عندما. الفجوات املركزية الفجوة ختتفي
بالتفتل. األتروفةتنضج باالنقسام النواة النوىاملتتابعmitosisوتبدأ عديدة خلية مشكلة

املقسومة تسم(merontتسمى ذلك). Shizontاملتقسمةسابقاًىكانت هيوىل: وبعد تنقسم
نواة كل تغلف أجزاء إىل احلمراء وتعادلتدخلالكرية أخرى، كريات تغزو حيث الدم جمرى

الدورة داخل. نفس التضاعف هذا احلمرالكرياتيعرف الكريات بدورة ومثل. احلمر
النمو يسمى الكبد يف حتدث التـي لتشكلالواالنقسامالعملية األصلية للطفيليات الجنسي
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تشكل دورة تستغرق بالتقسم، احلمراءاألقسومةاألقاسيم الدم خاليا بعض24يف يف ساعة
النوليسيةمثل(األنواع و)املتصورة أو48، غريها72ساعة يف احلمىكانتوملا.ساعة

احلمر الكريات من لألقاسيم جسيم إطالق مع تتوافق للمالريا بشكلفإااملتكررة حتدث
اليومية إىل املالريا تصنف ولذلك يوم، رابع أو ثالث كل أو الِثquotidianيومي أو ثلْ،

tertianعبֲקالِرأوquartanهذهحسبالتتايلعلى احلمى هجمات ).2اجلدول(دورية
خالياعدةبعد األقاسيم بعض تصبح احلمر الكريات يف الالجنسي التكاثر من جوالت
الكربويةهييةأنثو العرسيات العرسياتوخالياmacrogametocytesسالئف هي ذكرية

هي،microgametocytesاملكروية للناقلاألشكالوالتـي تشكل. املعدية عملية تعرف
بعوضة. gametogonyاألعراستكونبgametالعرسية تبتلع Anophelesاألنوفيلةعندما

العوجبةخاللالعرسيات فإن أعراساًدم وتصبح اهلضمي السبيل داخل تنضج رسيات
النطفةُ).نطاف(microgametesمكرويةاًوأعراس) بيوض(macrogmetesكربوية ختصب
القحةالبيضةً املتحركةمتحركةzygoteمشكلة البيضة ختترقوالتـيookineteتسمى
الكيسيةظهارية البيضة مشكلة بغشاء وتغمر للحشرة األوسط اجلداريفoocystاملعى
من. املعوي كبرياً عدداً لتنتج املتعاقب بالتفتل الكيسية البيضة داخل الالقحة تتضاعف
البوغيةطفيليات احليوانات هي الكيسيةوالتـيsporozoitesخيطية البيضة من أخرياً خترج

الدموي العام اجلوف يف العمليةتسمى. للحشرةhemoceleوتنتشر احليوان بوغيتشكل
البوغي التـي. sporogonyالتكاثر تلك متر وقد كلها البعوضة نسج البوغية احليوانات تغزو

التاليةإىلتصل الدم وجبة خالل احلشرة لعاب مع فقاري ثوي إىل اللعابية .الغدة
شرقاالعتقادرغم:اجلغرايفالتوزع جنوب يف نشأت القرود متصورات بأن السائد

اسكالينت فإن أفريقيا، (1998)ورفاقهآسيا هو املقدمات مالريا طفيليات منشأ أن اقترحوا
انتشرت أنه اخلاصةمنوافترضوا والنواقل هلا الثوية الثدييات مع آسيا شرق جنوب إىل هناك

املفضلنيتوزعهايتوافق. ֲדا أثويائها توزع مع احلايل األمريكتني)2اجلدول(اجلغرايف ففي : ؛
الربازيللربازيليةااملتصورةتنتشر يف اجلديدة املدارية النسانيس بني واسع وكولومبيابشك

وفنـزويال وبنما توجد،والبريو حني القرديةيف املناطقاملتصورة منوالشرقيةاجلنوبيةيف
.الربازيل
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جداًاإلنسانعدوى:اإلنسانيفاحلدوث نادر اإلنسان غري املقدمات . مبتصورات
ال األدبيات حادثتنييطبتسجل طبيعيةمثبتتنية ظروف يف اكتسبتا عن. فقط األوىل جنمت
النولسية عنماليزيايفاملتصورة والثانية الربازيلالقرديةاملتصورة، حالتني. يف عن اإلبالغ مت

تثبتالكنأخريني عن: مل نامجة عنالنولسيةاملتصورةواحدة اإلليزيةاملتصورةوالثانية
ماليوكالمها قبل. زيايف احلاالت هذه كل كل. 1970حدثت أن: على الحقاً اكتشف لقد
ضد90%منأكثر أضداد لديهم الربازيل مشال يف قبائل أربع يف البالغني املتصورةمن

بالسريولوجيا(الوباليةاملتصورةأو،الربازيلية النوعني هذين تفريق ميكن أن) التقليديةال رغم
منخف كان املالريا أقلوقوع الدم وتطفلن جداً أثبت. (de Arruda et al., 1989) 0.05%ضاً

الربازيليةوجود بعوضاملتصورة مع كثرية نسانيس يفDarlingiالدارلنغيةاألنوفيلةيف
عدوى. املنطقة أن املوجودة هذه اآليفحتدثالربازيليةاملتصورةتوحي .صلةاجلمهرة

إالنولسيةاملتصورةنقلت لدغجتريبياً أو الدم تلقيح خالل من البشر من متطوعني ىل
كل. منعدىبعوض مفوعةمتسلسالpassageًإمرارا170ًوبعد: وعلى العدوى أصبحت
اإلمرارحبيثجداً القردوحيةاملتصورةلقحت.(Collins and Aikawa, 1977)أوقف

املنعدى بالبعوض النسانيس إىل نقلت مث البشر داخل عارض مستوىغمور. بشكل أن
بشكل خطرياً كان املرض أن إال منخفضاً، كان البشر يف الدم أحدثت. معتدلتطفلن

الشفتزيةالعدوى أو النسناسية أو الربازيلية الدممنخفضةمستوياتباملتصورة تطفلن من
خفيفة إىلالشفتزيةاملتصورةنقلتكما(Collins and Aikawa, 1977)وأعراضاً جتريبياً

مرضاً وأحدثت لنقلخفيفاًإنسان حماوالت وجرت جناحخيينوفيةالراملتصورة، دون ولكن
(Flynn, 1973) .دين عارضة (1992)أبلغ بشرية عدوى جنوبيفالقرديةباملتصورةعن
الربازيل .شرق

النسانيالربازيليةاملتصورةوجدت:احليواناتيفاحلدوث من كثرية أنواع منيف س
Cebidaeاجلديدةيف املدارية العدوى. املناطق معدالت ةالعواءنسانيساليف15%تقارب

howlerجنسمنAlouattaجنسالعنكبوتيةوالنسانيس أووالنسانيسAtelesمن البيضاء
املقلنسة جنسcapuchinالقرود القرديةالطبيعيةالعدوىوجدت. Cebusمن يفباملتصورة
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اال الصوفيةويف(Aloutta Fusca)البنيةةلعواءنسانيس العنكبوتية (Brachytelesالنسانيس

(arachnoids .املالريا انتشار أن و10%ذكر األمازون مناطق يف القرود 18%و35%بني

مناطق التتايلجنوبيف على الربازيل وجنوب أن. شرق الربازيليةورغم موجودةاملتصورة
هذه القرديةاملفإناملناطق،يف الشرقيةتصورة اجلنوبية الشواطئ طول على فقط موجودة
من: عملياً. واجلنوبية النسانيس يف الطفيليات مجيع كشف Cebidaeفصيلةمت

(Deane, 1992)مرتفعيبدو وأفريقيا آسيا يف اإلنسان غري املقدمات بني العدوى انتشار أن
النسانيساملناطقيف من الكبرية األعداد املناسبةذات األنوفيلية : العكسوعلى. والنواقل

والعامل اجلديد العامل من كل يف النسانيس من قليلة أعداد فيها مناطق حتدثالقدميهناك ال
العدوى .فيها
عدوىاملالرياتشبه:اإلنسانيفاملرض قردي مصدر من متصورات عن النامجة البشرية

عن نامجة ومحيدة اإلنسانا(بشريةمتصوراتخفيفة يف احلدوث األمد). نظر قصري املرض
الدم وتطفلن نادرقليلعادة، من. relapseوالنكس جداً قليلة قلة وحيتاج عفوي، الشفاء
للمعاجلة الطفيليدوريةتعتمد. املرض نوع على املالريا ).2اجلدول(نوبات

بشيفاملالريا:احليواناتيفاملرض ويزول عادة، خفيف مرض منالقرود عفوي كل
للطفيلي الطبيعيني كل. األثوياء النولسيةعدوى: على الريسيوساملتصورة نسانيس يف خطرية

الرباح وقدالربازيليةللمتصورةميكن. ويف األمريكية، النسانيس يف حاداً مرضاً تسبب أن
قاتالً واملقلنسةأحياناًيكون والعواءة العنكبوتية تطفلناًليزيةياإلاملتصورةتسبب. للنسانيس

امليمونعالياً يف يكون. mandrillللدم حني الغوندريةيف مزمناً،مساقاgonderiًللمتصورة
اجلرجيةوتنتج البطرسيةوتسببناكسة،مالرياgeorgesiاملتصورة Petersiاملتصورة

نسانيسعدوى يف األنواعوالتـيCerocebusقصرية هلذه الطبيعيني األثوياء تعترب
(Poirriez et al., 1995) .الريسيوس نسانيس يف اخلالسي(أما ) Macaca mulattoاملكاك

لتلكمشاֲדةعصبيةعالماتFragileاهلشةواملتصورةCoatneyiالكوتينيةاملتصورةفتسبب
املنعدين البشر عند حتدث املنجليةالتـي Aikawaباملتصورة et al., 1992; Fujioka et al.,) 

القردوحيةتسبب.1994) الريسيوساملتصورة نسانيس يف املشيمة Saxenaالتهاب et al.,)
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جنس.)1993 من النسانيس العدوىالطفيلياتSaimiriتظهر بعد الكبد باملتصورةيف
الالبيضوية لكنها احلمراءتترقى، الكريات مراحل Millet)إىل et al., 1994).
االنتقالالعدوىمصدر غرياملالرياتنتقل:وطرز واملقدمات اإلنسان من كل عند

األنوفيلة بعوض بلدغ البعوضيعرفمل. املنعدىanophelineاإلنسان من نوع أي جيداً
أفريقيا غابات يف اإلنسان غري املقدمات مالريا آسياواألمريكتنيينقل من واسعة . وأجزاء

ناقل أن القردوحيتبني غربةاملتصورة مشال Anophelesاألنوفيلةهوماليزيايف

balabacensis،املالرياوالتـي أيضاًالبشريةتنقل املنطقة تلك دورات: كلعلى.يف إن
نواقل ألن البعض، بعضها عن مستقلة اإلنسان غري واملقدمات البشر يف املرض انتقال

املتصورات تتغذى حني يف األرض، مستوى على تتغذى البشرية أعايليفالقرديةاملتصورات
البارزيل. األشجار مشال الربازيليةوجدت: يف بعوضاملتصورة الدارلنغيةاألنوفيليةيف

Darlingi .توزع أن أثبت الربازيليةوقد واملتصورة القردية ذلكاملتصورة خاضعالبلديف
بعوض الكروزيةلوجود علىوالتـيneivaiالنيفيةنوفيلةواألCruziاألنوفيلة ءالغطاتتغذى

ذلك. يـالغاب من أكثر أن: بل الكروزيةوجد املالريااألنوفيلة ناقل ومنالبشرية،هي
مثل الربازيل من املناطق بعض يف القرود مالريا ناقل تكون أن اجلبليةاملناطقاحملتمل الساحلية

كاتارينا سانتا والية من أماكن. والغابية يف تكون حني للمرضأخرىيف حصرياً ناقالً
أن. قرديال كاتارينا سانتا يف وجد كل علىالكروزيةاألنوفيلةعلى كل على تتغذى

األشجار أعايل ويف األرضي نامجةحتدثقد.املستوى بشرية عدوى الظروف هذه مثل يف
طبيعي بشكل القردية املتصورات مشاֲדةيفتوجد. عن ظروف ماليزيا هو: غرب الناقل

اإلنسان وغري لإلنسان قدوب. نفسه املصدرحتدثذلك حيوانية كل. عداوى أن: على يبدو
يعيشون الذين بأولئك حمدود أنيفاالختطار احملتمل غري ومن يدخلوا؛ أو الغابات مناطق
بشرية جمتمعات إىل العدوى الشمبانزي. أخرىتنتشر تنعدي حيث املدارية أفريقيا يف

ينعديالشفتزيةواملتصورةRodhainiنيةالرودهاواملتصورةالوباليةباملتصورة) البعام( قد
املقدمات هلذه موئالً يدخل عندما متصورات: كلعلى. اإلنسان أن إىل املالريا علماء أشار
ضئيالً خطراً متلك اإلنسان غري أنجلماهراملقدمات حيث الوباليةالبشر، مناملتصورة

تعدي ال والتgambineالغامبيةاألنوفيلةالشمبانزي ناقل، هي واملتصورةالبشر،مالرياـي
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البعوضةالشفتزية تلك يف تام بشكل تتطور .ال
أفالمالتشخيصيتم:التشخيص يف الطفيلي بفحص والنسانيس اإلنسان يف الروتينـي
الثخينة غيمزاامللونةالدم أنواع. مبلون تفريق غرياملتصورةيعتمد املقدمات تعدي التـي
أساسياملالمحعلىاإلنسان بشكل للطفيلي املختلفة النمو ومراحل آخر. املورفولوجية معيار

مثالً. الثوينوعيةهو جداً، صعب النوعي حالة: التشخيص الربازيليةيف واملتصورةاملتصورة
وهيالقردية البشرية، املتصورات تشبه والتـي الوبالية، علىالنشيطةواملتصورةاملتصورة
ت. التتايل كانت أنواعوملا لتفريق الروتينـي التشخيص فمناملتصورةقنيات دقيقة، غري

قد قردي أصل من البشرية املالريا حاالت بعض أن نامجةشخصتاحملتمل أا على خطأ
بشرية مالرية عوامل الدمويةأخرىصعوبة.عن للمستحضرات اֱדهري بالفحص للتشخيص

حيدث الذي املنخفض الدم تطفلن اإلنساناملقدمعندهو غري هذه. ات على وللتغلب
نسانيس داخل الدم تلقيح حيبذ مفيدة. مستعدةالصعوبة السريولوجية التفاعالت أن ورغم

املالرية العدوى إلثبات نوعفإاكوسائل الستعراف كافية بدرجة نوعية تكون ما نادرة
.املتهماملتصورة

املخرباءيتفق:املكافحة مالريا أن على أماماملالريا عائقاً يشكل ال اإلنسان غري قدمات
البشرمكافحةبرامج مالريا يف. واستئصال املناطق بعض من البشرية العدوى استؤصلت
النسانيسرغمالربازيل يف العدوى من عالية معدالت وجود القليل. استمرار للعدد ونتيجة
قردياحلاالتمن منشأ من مبتصورات البشرية العدوى من احلميدةاملثبتة للتظاهرةوالطبيعة

نوعية مكافحة إلجراءات مربر فال السريرية .للتظاهرات
إىل: املرضمنللوقاية يدخلوا أن عليهم جيب الذين املمنعني غري األشخاص على جيب
أن احلشراتيستخدمواالغابة وعلىعلىrepellentsمنفرات اجلسم من املكشوفة املناطق
االس. املالبس يكون الكيميائيةاملنتظمتخدامقد إذامربراchemoprophylaxisًللوقاية فقط

فيها منطقة يف يعيش أن املمنع غري الشخص على متوطنةمالرياكان .البشر
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عـراجـالم
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األبواغيָקِورְקكِْمداء MICROSPORIDIOSISات

ICD-10 B60.8 أخرىأمراض نوعية أوالية
ICD-10 B60.8 Other specified protozoal diseases

منمكروياتداء:السببيات حيوانـي أوايل عن نامجة طارئة بشرية عدوى األبواغ
دقيقات وجودMicrosporaاألبواغفصيلة ورغم الفقارياتنوع700، تعدي تقريباً

كطفيليات اآلن حتـى املستعرف النوع أن إىل -Enterocyto: هيلإلنسانوالالفقاريات

zoon bieneusi،املعويةوراشنة احملوجزةسابقاً(،Encephalitozoon intestinalisالدماغ
اهليلمية،)Septata intestinalisاملعوية الدماغ األرنبيةوراشنة،hellemوراشنة الدماغ

cuniculi،أجناسوبعض من ،Pleistophoraو،Nosemaقمةسֲקاملُأنواع
Enterocytozoonتسبب. Vittaforma (Scaglia et al., 1994)و،Trachipleistophoraو

تسبب. تقريباًحصرياًمعويةعداوى قد حني الدماغيف عداوىEncephalitozoonراشنة
أو خمتلفةجمموعيةمعوية أعضاء إىل تنتشر املُ. قد ،Pleistophoraو،Nosemaقمةسֲקأجناس

اإلنسنادرةVittaformaو،Trachipleistophoraو األمعاءيف تصيب وال Fieldان et al.,)

عامعدوىأول.)1996 كانت معروفة . Enterocytozoon bieneusiبـ1985بشرية
مورفولوجيا على عادة ويعتمد خربة، واألجناس األنواع تفريق الدقيقةالبنـىيتطلب

الدنا تسلسل أو املستضدي مستفردات. والتركيب وجود على إثبات فروقذاتيوجد
معجي هذه:األقلعلىEnterocytozoon bieneusiنية ترافقت إذا بعد يعرف ال لكن

فروق مع الوبائيةيفالفروق أو السريرية Rinder)الظروف et al., 1997).أجناس تنتمي
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األبواغ خمتلفةالبوائغوحلقيةالبوائغومتماثلةخفية شعبة Apicomplexaوهيمتاماًإىل

األبواغ،كواوبسبب: كلعلى.)Esporozoaسابقاً( تسمى مشتركة بعناصر أيضاً تنتقل
معوياً مرضاً تسبب كوا األبواغفإاوبسبب مكرويات مع تصنف ما كثرياً

microsporidiaلألبواغحتت املشكلة املعوية األوايل . (Goodgame, 1996)اسم
ختضعاألبواغمكرويات خلوية داخل صغرية أوايل التضاعفحيوانات من لطور
من) merogonyالتقسم(الالجنسي طور البوغي(اجلنسيالتضاعفيتلوه التكاثر

sporogony (املنعدية اخللية داخل املتكيسة البيوض أو األبواغ خالله األبواغتتحرر. تنتج
آخرين، أشخاصاً تعدي قد حيث اخلارجية البيئة إىل وتطرح الثوي خلية أجساموهيمن

منصغرية تقيس اجلدار أو3إىل1مضاعفة طفيلية خلية على حتتوي البوغجبلةمكرومتر
sporoplasmنواتنيبنواة للبثقحتوي،أو جهازاً األمامية ايتها اجلبلةextrusionيف وهو ،

اخليطوالذيpolaroplastالقطبية أو القطبـي األنبوب الذيللخارجfilamentيقلب
احوليلتف البوغاجلبلة داخل البوغ وجبلة األنبوبالعدوىحتدث.لقطبية يֱקبثق عندما

البوغ جلبلة يسمح مما الثوي، خلية وخيترق الثويباملرورالقطبـي ودخول .خالهلا
وبوتسوانااالنتشارعاملي:اجلغرايفالتوزع وأستراليا األرجنتني يف حاالت عن التبليغ مت ،

وكندا ونيوزيلنداالتشيكومجهوريةوالربازيل واليابان وإيطاليا واهلند وفرنسا وأملانيا ،
والوالياتوإسبانياوهولندا املتحدة واململكة وأوغندا وتايلند وسويسرا والسويد وسرييالنكا
.(CDC, 2003)وزامبيااملتحدة

التـيمكروياتداء:اإلنسانيفاحلدوث تواتراً املضاعفات أكثر من واحد األبواغ
ا عند املعوزيحتدث مناعياً. املناعةملرضى املؤهلني األشخاص يف نادر التبليغ. لكنه مت لقد
مرضى يف Rabedonirina)الغرائسعنه et al., 1996)منميزت1994عامومنذ؛ أكثر

املناعية400 معوزي مرضى يف معظمها األكثر. حالة األبواغ هيتواتراًمكروي
Enterocytozoon bieneusiاملعويةرتليها الدماغ بـاشنة انتشاراً أقل هي 10والتـي

بكثري. مرات تواتراً أقل األخرى من. األنواع انتشارات مشال50%إىل12%سجلت يف
باإليدزأمريكا املصابني بني وأوروبا Vglino)وأستراليا et al., 1996) .عادة العدوى تسبب
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املناعة املعوزي املرضى عند مزمناً كويلو.إسهاالً يف1996عامورفاقهجد 44%العدوى

يف ولكن إسهال، مع باإليدز املصابني من2.3%من إسهالاملصابنيفقط دون يف.باإليدز
يف: أملانيا األبواغ مكرويات و50من36%استعرفت إسهال مع باإليدز 47من4.3%مصاباً

إسهال دون باإليدز يف. مصاباً الطفيليات امل66%اكتشفت مزمن،من بإسهال صابني
حاد 5.9%ويف بإسهال املصابني من العامل. فقط 18%يفEnterocytozoon bieneusiكان

املرضى املعويةوكانتمن األبواغ اثننيراشنة إسبانيا. (Sobottka et al., 1998)يف : يف
أوغاال دبل يف (1997)ورفاقهوجد األطفال1.2%العدوى من العوزفريواإلجيابييفقط س
البشري البالغني. املناعي بني املئوية النسبة كانت حني النيجر.  13.9%اإلجيابينييف يف أما

بريتاجي وجد يف (1993)ورفاقهفقد العوز60من 7%العدوى لفريوس بالنسبة إجيابياً طفالً
ويف البشري، اسلبياًطفال990ًمن0.8%املناعي املناعي العوز لفريوس لبشري،بالنسبة

أعراضياً فقد. وال زميبابوي يف يف (1997)ورفاقهغولوجدأما بالغا129ًمن10%العدوى
يف جيدها ومل باإليدز يف106مصاباً جيدها مل كما باإليدز، مصابني و13أطفاالً 12بالغاً

مصابني غري .باإليدزطفالً
عددداءحيدث:احليواناتيفاحلدوث يف األبواغ الفقاريةمكرويات األنواع من كبري

ولكن الفقارية، للفقارياتأنهومباوغري عادة ممرض ولذلكغري عارض، فاكتشافه
عليها يعول إحصائيات توجد أن. تواترهحولال أثبت الدماغوقد فقطاألرنبيةراشنة

املصدر Deplazed)حيوانية et al., 1996).كل Enterocytozoon bieneusiوجدت: على

Chalifoux)املكاكيف et al., 1998)املعويةوراشنة احلمريالدماغ والبقرDonkeysيف
والكالب واخلنازير األنواع(Bornay-Linares et al., 1998)املاعز هذه أن اعتقد ولذلك ،

أيضاً املصدر حيوانية تكون ذلك. قد إىل إىلEnterocytozoon bieneusiانتقلت: إضافة
مع املناعةاملكاك معوزة خنازير إىل الدماغوانتقلت(Kondova et al., 1998)اإليدز راشنة
.(Snowden, 1998)الفئرانإىلhellemاهليلمية

السبيلاألمعاءEnterocytozoon bieneusiتعدي:اإلنسانيفاملرض وأحياناً الدقيقة،
املناعة املعوزي األشخاص يف الصفراوي السريريةالتظتتضمن. الكبدي اإلسهال: اهرات
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مرات مائي نصف أو مائي براز مرور مع 8)عديدةاملزمن وجود (2  دون لكن اليوم، يف
ضمور مع االمتصاص سوء معوي، نزف على يتفاقمmicrovilliالزغيباتبينة والذي ،

الحقاًبتناول عكوس وغري مترٍق وزن وفقد قصرية. الطعام، لكنها عفوية هدءات حتدث قد
التغذية. األمد وسوء التجفاف إىل النهاية يف اإلسهال يؤدي تفهم. قد مل أنه أسبابورغم

واخلاليا الزغيبات فقد عن ناجم أنه يفترض فإنه بعد جيد بشكل املعوي . املعويةاملرض
املعويةتسبب الدماغ تنتشرراشنة وقد أيضاً، امتصاص وسوء مزمناً اجليوبإىلإسهاالً

وال Dore)كليتنياألنفية et al., 1996; Moss et al., 1997) .الدماغاستفردت راشنة
املعممةاهليلمية العداوى يف ووجدت وامللتحمة القرنية الظهارية يف. من احليواناتوكما
عن: الدنيا النامجة القليلة البشرية احلاالت الدماغكانت وأصابتجمموعيةاألرنبيةراشنة

بشك والكليتني رئيسيالدماغ تصيب. ل العضلياجلهازالبشريةTrachipleistophoraقد
العلوي التنفسي والسبيل والقرنية Field)اهليكلي et al., 1996) .تعدي Vittaformaقد

. القرنية
يفمعظمتبدو:احليواناتيفاملرض إال بأعراض مصحوبة غري الفقاريات يف العداوى
األرنبيةعدوى الدماغ النخراملرضتسببيالتـراشنة من بؤر مع وتشكلاملكرويأحياناً

يف أخرى وأعضاء والظهاريات والكليتني الدماغ يف حبيبية والفئراناألرانبأورام واجلرذان
.والكالب
االنتقالالعدوىمصدر الثويوجوديوحي:وطرز براز يف األبواغ مكرويات أبواغ

تلوث عرب تنتقل قد العدوى بأن املاءيئةالبوبوله خاصة البول، أو دراسات. بالرباز أوضحت
وجود ووراشنةEnterocytozoon bieneusiحديثة املعوية يفيةوالقرنVittaformaالدماغ

الصحي الصرف أنظمة ويف واجلوفية السطحية Dowd)املياه et al., 1998)،يدعموالذي
تنتقل. االفتراض أن األرنبيةميكن الدماغ األرانبيفparenteralحقناًلقيحبالتراشنة

الفئرانويعتقدوالقوارض، يف خلقي بشكل تنتقل .أا
الصغريداءتشخيص:التشخيص األبواغ حجم بسبب صعب األبواغ أخذت. مكرويات

اجلسم سوائل من القرنيةاإلورشافةوالربازمناذج وسحائج البولية والثفالة عشري ثنا
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scrapingsباستخدمث تسهللونت طرق هي. اֱדهريالفحصام الكالكوفلور بأبيض التألق
قد أا إال حساسية األكثر أيضاًتعطيالطريقة اخلمريية اخلاليا تلون ألا كاذبة إجيابية .نتائج

املعدل ويرب نوعيةالثالثيملون أكثر انه إال الكالكوفلور أبيض مثل تقريباً حساس األلوان
ال األبطأ.أبطألكنهاخلمائريلونألنه الالمباشرواألقلاالختبار املناعي التألق هو حساسية

النسيلة العديدة األضداد Didier)باستخدام et al., 1995) .يف الطفيليات كشف ميكن
أو غيمزا أو غرام ملون باستخدام هذهاألضداداخلزعات جترى أن جيب لكن املتألقة،

خبرية بأيٍد مكروي. اإلجراءات لتظهراألبواغاتمنت ملونات إىل أضيفت خلوية مزارع يف
الطفيلياتاخلاليا على Croppo)احلاوية et al., 1998).قليلةاملناعيةالتفاعالت اֱדموعية

إذا فيما تشري ال ألا سريرية، نظر وجهة من فعالةكانتاالستخدام أو حديثة . العدوى
ال بنجاح البوليمرياز سلسلة تفاعل واخلزعاتمكروياتستعرافاستخدم الرباز يف األبواغ

(Gainzarian et al., 1998).اֱדهرلحتقد حمل الطريقة وحيدهذه كإجراء االلكترونـي
بني للتفريق عليه Croppo)األنواعيعول et al., 1998).

يوجدأنهمبا:املكافحة فال اآلن حتـى األبواغ مكرويات انتقال كيفية تفهم مل
فعالبروتو مكافحة كل. كول املياه: على يف األبواغ مكرويات أبواغ اكتشاف يوحي

ومصارف واجلوفية دوداملياهالسطحية قبل املناعة (1998)ورفاقهمن املعوزي األشخاص بأن
يتجنبوا أن واجلداولالتعرضجيب الربك مثل فيها مشكوك مصادر من للماء الفموي

جيب كما .املشتبهةاملياهغليوالبحريات،
عـراجـالم
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العضليةداء SAROCYSTOSISالمتكيسات

ICD-10 A07.8أخرىمعويةأدواء نوعية أوالية
ICD-10 A07.8 Other specified protozoal intestinal diseases

العضليةداء:املرادف .Sarcosporidiosisاملتكيسات
ننوعانهناك: السببيات مئة من أكثر منمن العضليةوع التـيSarcocystisاملتكيسة

اإلنسانالثديياتتعدي أمعاء على تتطفل أا البشرية:يعرف العضلية وتعرف(املتكيسة
البشريةاملتكيسةأيضاً البقرية البشريةيواملتك) العضلية اخلنـزيرية العضلية . Suihominisسة

سنوا ولعدة األنواع، هلذه املتكيسة البيوض متماثلةكانت جنس إىل خطأ تنسب البوائغت،
Isosporaالبشريةمبتماثلةإليهاويشار مخسةأنيبدو.البوائغ أمعاء يف وجد ثالث نوع هناك

مصر يف املناعة معوزي العضليةشوهدت. (el Naga et al., 1998)مرضى املتكيسة
عاممرةألولاملفترضةLindemanniاللندمانية بشرية عضلة اإل. 1968يف يكولوجيةالعالقة

غري واإلنسان النوع هذا .حمددةبني
شعبةالعضليةاملتكيسات إىل تنتمي األكرياتورغم،Apicomplexaأكريات هذه أن
مع عالقة األبواغومتماثلةاملقوسةذات وخفية البوائغالبوائغ منوحلقية كالً تتطلب فإا
متوسط النهائي. ائيوثويثوي العضليةلالثوي واملتكيسة البشرية العضلية لمتكيسة

الترتيباخلنـزيريةالبشرية على واخلنازير املاشية هو املتوسط والثوي  (,Markusهواإلنسان،
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1978(.
حيث األنواع، كل يف متشاֲדة العضلية املتكيسات حياة دورة أن الثوييكتسبهايبدو

بالطفيلي املنعدى اللحم ابتالع بعد املخططة. النهائي العضالت علىاملنعديةstriatedحتتوي
اللونكيسات مبيضة العضلية(ناضجة تكون،) sarcocystsالكيسات ما غالباً والتـي

حجم إىل جمهري حجم من قدها ويتراوح املباشرةميكنبيضوية باملشاهدة بوضوح . رؤيته
داخلية حجب مع حوهلا جدار العضلية أحتقسمللكيسة إىل مملوءةcompartmentيازالكيسة

االنقسام البطيئة املغزلية الطفيليات آالف أو يتموحاملاbradyzoitesاملتباطئاتيسمىمبئات
وتغزو األمعاء داخل املتباطئات تتحرر الكيسة تتحولخالياابتالع حيث املخصوصة، الطبقة

جنس ذات طفيليات إىل األعراس بتكون وتشكلهابدوروالتـي،sexuatedفوراً تلتحم
البوغي بالتكاثر املتكيسة يوجد.sporogonyالبيوض أمعاءطورال يف الالجنسي للتضاعف

النهائي األمعاء. الثوي يف املتكيسة البيوض معوختربتنضج جسمه من وخترج الثوي خاليا
على. الرباز الرباز مع تطرح عندما أريفsporocystsلألبواغكيستنيحتتوي منها بعكل

بوغية .حيوانات
األبواغالثوييكتسب كيسات أو املتكيسة البيوض استهالك أثناء العدوى املتوسط
الدمتتحرر. الناضجة جمرى وتغزو املعوية املخاطية وختترق األمعاء داخل البوغية احليوانات
بالتقسمالوتتضاعف الصغريةيفmerogonyجنسياً الدموية لألوعية البطانية أواخلاليا جليل

وهذه املتسارعاتاألشكالجيلني، تسمى وبدالًالtachyzoitesالتـي كيسات، تشكل
العضالت ألياف وتغزو بسرعة تتضاعف ذلك العضلية،املخططةمن املتكيسة جدار مشكلة

ال أجيالجنسياًوتتضاعف لعدة تعرفأشكالإىلبالتقسم وهيmerozoitesباألقاسيممتوسطة
ال املعديةاألشكال املتباطئات تولد .(Rommel, 1989)تـي
وقدأنيبدو:اجلغرايفالتوزع االنتشار، عاملي البشري املعوي العضلية املتكيسات داء

املتكيساتلَّبֱק داء عن فقطالعضليةغ وتايلند وماليزيا واهلند مصر يف .العضلي
أالعدوىوجدت:اإلنسانيفاحلدوث معظم يف البشرية وقوعاملعوية مع العامل، جزاء

كل. (WHO, 1981)10%و6%بني الن: على اللحم باستهالك األرقام هذه يء،ـتتأثر
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سبيل انتشار: املثالفعلى معدل البشريةكان العضلية الدميقراطيةاملتكيسة ليو مجهورية يف
منالشعبية انتشار10%أعلى معدل وكان البالغني، البشريةاملتكيسةبني التيبتيفالعضلية
انتشار،%21.8 معدل تراوح حني البشريةيف العضلية إىل0.06بنياخلنـزيريةاملتكيسة

يقارب. %7 ما عن التبليغ العضلي30مت العضلية املتكيسات داء من معظمهاالبشري،حالة
ماليزيا عام. يف بشكل العضلية املتكيسات داء انتشار كان حني اجلثة21%يف فحص يف

.(Wong and Pathmanathan, 1992)تينـيالرو
أنواعالعدوىانتشار:احليواناتيفاحلدوث عن النامجة العضليةالعضلية يفاملتكيسة

مرتفع واخلنازير منجداًاملاشية أكثر إىل أحياناً يصل وقد أنواع. %90، أيضاً املاشية تؤوي
هو(cruziالكروزيةالعضليةاملتكيسة البديل الكلبيةاملاالسم البقرية العضلية تكيسة

bovicanis (اهلريسوتيةالعضليةواملتكيسةHirsuta)البقريةاأو العضلية ملتكيسة
أثوياؤها) bovifelisاهلرية التوايلالنهائيونوالتـي على والقطط الكالب حني. هي يف

مع اخلنازير الكلبيةالعضليةملتكيسةا(Miescherianaالعضليةاملتكيسةتترافق اخلنـزيرية
suicanis (اهلرية اخلنـزيرية العضلية أثو،Poreifelisواملتكيسة هيالنهائيوناؤهايوالتـي

التوايل على والقطط يف. الكالب األنواع تفريق الصعب من أنه منالثويومبا فإنه املتوسط
توافق التـي لالنتشار املئوية النسبة هي ما املعروف لإلنساناملالطفيلياتغري قدرت. عدية

العاملية الصحة نصف(1981)منظمة معالعضليةالكيساتأن تتوافق واخلنازير املاشية يف
البشرية العضلية وبالفعلالبشريةاخلنـزيريةالعضليةاملتكيسةأواملتكيسة أن: ، اهلند يف وجد

العضليةانتشار اخلنازيرالبشريةاخلنـزيريةاملتكيسة العضليةاملتو47%يف كيسة
Miescheriana43%كان(Saleque and Bhatia, 1991) .أنه أخرى دراسات أظهرت

تنعدي أن الريسيوس لنسانيس البشريةباملتكيسةميكن عدوىالعضلية على حتافظ وأن ،
األقل على أسبوع مدة .معوية

عادةاملتكيساتداء:اإلنسانيفاملرض بأعراض مصحوب غري املعوي عانـى. العضلية
بشكل املنعدون بعدجتريبـياملتطوعون وإسهال بطنـي وأمل غثيان 6من من3  ساعات
غري أو ينء بقر حلم وحيتويمطبوختناول جيد، البشريةبشكل العضلية األمل.املتكيسة تكرر



113 داء املتكيسات العضلية 

واإلسهال األعظمي14  18بعدالبطنـي الطرح مع متزامناً البقر حلم ابتالع من يوماً
البوغيةللكي حلم. الربازيفسات األشخاص أكل بعد وضوحاً أكثر السريرية األعراض كانت

حيتوي البشريةكيساتخنـزير العضلية ذات. اخلنـزيريةاملتكيسة عدوى شوهدت
احتوى عندما عادةاللحمأعراض األقاسيم من كبري عدد على تايلند. املستهلك أدت: يف
داء من حاالت القطعةالاملتكيساتعدة استئصال تطلب حاد معوي انسداد إىل عضلية
املعى من األمعاء. الدقيقاملصابة التهاب املستأصلة للقطع اهليستوباثولوجي الفحص أظهر

أو األمعاء. اليوزينـيالناخر التهاب يف متورطة اجلرثومية العدوى فرط يكون أن احملتمل من
.(Bunyaratvej et al., 1982)الناخر

النسيجداءيكتشف فحص خالل عادة، صدفة البشري العضلي العضلية املتكيسات
ألسباب إال. أخرىالعضلي تقريباً، احلاالت كل يف بأعراض مصحوبة غري العدوى أن ورغم
يف شوهد حوائطبعضأنه والتهاب العضل والتهاب عضلي وأمل عضلي ضعف احلاالت

اجللدوتوذمperiarteritisالشريان أي: كلعلى. حتت يف يوجد احلاالتمنمل دليلهذه
السريرية لألعراض احملدد السبب كانت العضلية الكيسات أن .على

البشرية،عدةهناك:احليواناتيفاملرض غري الثدييات يف العضلية املتكيسات من أنواع
تسبب، قد جمموعياًأحياناً،والتـي أو معوياً تسبب. مرضاً ال كل، اعلى لعضليةاملتكيسة

تسببمرضاًالبشرية ما ونادراً املاشية، اخلنـزيريةيف البشرية العضلية وخيماًمرضاًاملتكيسة
فقط اخلنازير أعطيشوهدت.  (Barriga, 1997)يف عندما وخيمة مرضية 29تظاهرات

رضيعاً اخلنـزيريةمنبوغيةكيسة 50.000  500.000خنـزيراً البشرية العضلية املتكيسة
بعدوذ ومات12لك التلقيح، من تقريباًنصفيوماً .احليوانات

االنتقالالعدوىمصدر البشريالعدوىمصدر:وطرز املعوي العضلية املتكيسات لداء
على احملتوي اخلنـزير أو البقر حلم تظهر. العضليةالكيساتهو والتـي فقط، املتباطئات
عدوى بعد ونصف شهرين حوايل النهائياملتوسالثويبعد للثوي املعدية هي طرز. ط،

حلم تناول خالل من هو جيداًـنمنعداالنتقال املطبوخ غري أو املاشية. يء عدوى مصادر
املتكيسة البيوض هي البوغيةأوواخلنازير البشريةالكيسات العضلية واملتكيسةللمتكيسة



أدواء األواليات114

البشرية برازاخلنـزيريةالعضلية يف تطرح والتـي التوايل، املنعدينعلى طرز. األشخاص
من هو أوخاللاالنتقال اخلنازير قبل من ذلك بعد وتناوله بالرباز العلف أو املراعي تلوث

حمددةللمتكيسات. املاشية نوعية أنواعللثويspecifityالعضلية أن الواضح من لذلك ،
باالنتقال تساهم ال أخرى .مباشربشكلفقارية

املتتتوضحمل داء اآلنوبائيات حتـى البشري العضلي العضلية أن. كيسات احملتمل ومن
اللندمانيةتكون العضلية معهيLindemanniاملتكيسة متواتر غري أنه ولو اإلنسان، طفيلي

من معروف غري ائي القوارتاللواحمثوي جثثomnivorousأو تناول احتمال لديه ،
التقارير. البشر أن املؤلفني بعض العضليةصةاخلايقترح املتكيسات داء من بشرية حباالت

خاطئة تشاخيص على كل. اعتمدت وبامثاناتان (1979)بيغرمناقترح ، (1991)وكان
شكلياء االعتبار بعني العضلية) مورفولوجيا(آخذين ثوياً،املتكيسات يكون قد اإلنسان أن

للمتكيسات اهلالعضليةزائغاً السوية، احلالة يف تعدي، وماالتـي للنسانيس، العضلي يكل
الدعم بعض أعدادهلذهيعطي فيها توجد مناطق يف للعدوى النسبـي التواتر هو النظرية

من .النسانيسكبرية
البيوضتشخيصميكن:التشخيص وجود بإثبات البشري املعوي العضلية املتكيسات داء

الكيسات أو منالبوغيةاملتكيسة اعتباراً الرباز يف اللحم10أو9اليومالناضجة تناول بعد
عناجلدار. املنعدى مسؤولة وهي يتمزق، ما وغالباً جداً رقيق الكيسية للبيوض اخلارجي
الربازالكيساتوجود يف التعومي. البوغية هي الرباز يف لكشفها كفاءة األكثر الطريقة
البوغية. الزنكبسلفات الكيسات البشريةتقيس العضلية 10.8بـ17إىل13للمتكيسة

البوغية. مكرومتر الكيسات اخلنـزيريةللمتكيسةأما البشرية 13.9إىل11.6فتقيسالعضلية

Frenkiel)مكرومتر 10.8إىل10بـ et al., 1979)لكن داخلية، مثالة كالمها ويبدي ،
ستيدا جسم كليهما يف يوجد .Stiedaال

موجوالعضليةالكيسات واخلنازير املاشية أبيضيف لوا العضلي، الليف طول على دة
طويلةالقدوجمهرية أسطوانة شكل وهلا تفصل. غالباً داخلية حجباً الكيسة جدار يشكل
تقيساملتباطئة املوز بشكل أحياز 20إىل و6  9مكرومتر . (Gorman, 1984)مكرومتر4 

يف احلاجز واحلجاب واملريء القلبية العضلة يف موجودة البالغة،املاشيةالكيسات واخلنازير
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الشعرينات مبجهر مشاهدִדا الشعرنيةوميكن أفضل،trichinoscopyفحص وبشكل
التربسينـيبالفحص اهلضم بعد مشاֲדة. املنعدىللحمtrypticاֱדهري العضلية املتكيسات

طوهلا يكون قد لكن اإلنسان، يف املوجودة بالعني5لتلك رؤيتها وميكن أحياناً .اֱדردةسم
السريولوجيةتعتربال الالمباشر(االختبارات املناعي التألق تشخيص) إليزا، يف مفيدة
العدوى. (WHO, 1981)املعويةالعدوى تشخيص يف فعاليتها لتقييم دراسات جترى لكن
Habeeb)العضلية et al., 1966).

ابتالعمنعجيب:املكافحة من واخلنازير وجيبالرب) تناول(املاشية املنعدى، البشري از
الناإلنسانعلى اللحم جيداًـجتنب املطبوخ غري أو األوىل. يء احلالة اختاذ: يف جيب

أعداداإلجراءات توجد حيث الريفية املناطق يف البشرية الفضالت من املناسب للتخلص
واخلنازيركبرية املاشية إل. من املنعدين األشخاص معاجلة ضرورياً يكون ال تلوثنقاصرمبا

البشرية العدوى من كبرية نسبة فيها توجد التـي املناطق يف إال الناستثقيفجيب. البيئة،
ن حلم تناول عند العدوى اختطار يفـحول البيطرية املراقبة حتسني جيب ينقص. املساخليء،
العيوشة الكيسات عدد اللحم .جتميد

المـراجـع
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المֱק TOXOPLASMOSISساتوָקقَداء

ICD-10 B58،المقوسات الخلقيP37.1داء المقوسات داء
ICD-10 B58 Toxoplasmosis; PE7.1 Congenital toxoplasmosis

هو: السببيات العداوى هلذه املسبب الغونديةالعامل ،Toxoplasma gondiiاملقوسة
شعبة إىل تعود أكرية ترتبطPhylum Apicomplexaوهي العضلية، . Sarcocystisباملتكيسة

الغونديةميكن وهرياتللمقوسة القطة أمعاء يف حياִדا دورة تكمل ،KأخرىFelinesأن
ائية أثوياء هي لذلك. والتـي ما: باإلضافة وعادة املتوسط، الثوي ميزات تأخذ أن ميكن

ذلك من،تفعل أياً يكون أن ميكن تقريبا200ًوالذي الفقاريات من أن. نوع حقيقة إن
الطبيةاإل الناحية من مهمة جتعلها متوسط ثوي هو .نسان

قط قبل من الطفيليات ابتالع يتم االنتقال(عندما وطرق العدوى مصدر تغزو) انظر
املعوية التقسم) للهريات(اخلاليا بواسطة جنسياً ال متعددةmerogonyوتتضاعف . ألجيال

التعرسي التوالد بواسطة جنسياً تتضاعف متكيسةgametogonyمث بيوضاً oocyst)(وتعطي

الرباز يف فعلياً خترج أن بعد الثوي خاليا يف متزقاً تسبب التـي ناضجة الكيسات. غري تقيس
لـ10 مفردة12مكرومتر القحة وبداخلها مدة. مكرومتر البيضية اخلاليا القط يطرح

عنده مناعة تتطور مث أسبوعني أو الثوي. أسبوع الكيسات: خارج 5خاللتنضج أيام1 
احمليط وحرارة رطوبة املتبوغة. حسب بيضية خاليا تتشكل النقطة هذه مكرومتر11(ويف

بوغيني)مكرومتر13لـ حيوانني منها كل حتوي و6(، جسم) مكرومتر8مكرومتر دون
بوغية؛Stiedaستيدا حيوانات أربعة حيوي األخريين من و2(وكل 8مكرومتر ) مكرومتر6 
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. (Dubeg and Beattic, 1988)لهابداخ
والقطط اإلنسان يشمل قد والذي املتوسط الثوي الدقيقة: يف األمعاء يف الطفيليات تتحرر

اجلهاز بواسطة تنتشر مث اخلاليا، تتمزق حتـى تتضاعف حيث الظهارية، اخلاليا وتغزو
البي الكريات أو البالعم داخل أو حر بشكل الدموي، اֱדرى أو معظم. ضاللمفي أن رغم

الوحيدات أو البالعم داخل توجد أن ميكن أيضاً فإا اللمفية العقد بواسطة تقبط الطفيليات
العضوية بقايا خالل وتنتشر اللمفية العقد تعرب احلاالت بعض أو. ويف الطفيليات، هذه

وتقيس tachyzoitesاملتسارعات املوز جداً،)مكريوميتر2 × 6(تشبه نشيطة وهي وتستمر،
من درجة الثوي يطور حتـى أسبوعني أو ألسبوع اخلاليا ومتزق والتضاعف، بالغزو دورִדا

باملتباطئات األنسجة يف فاالستبدال تبدأ النقطة تلك يف تتراكم. bradyzoitesاملناعة؛
وتتصندق الطفيلي خاليا هيوىل يف نفسها(املتباطئات كيسية) تطمر مشكلة الغشاء، . يف

إىل أتاريفيشار أو متكاثرة كأشكال أوTrophozoitesاملتسارعات احلاد للطور منطية وهي
األكاييس أو كيسية كأشكال تعرف والتـي املتباطئات بني العدوى من الفعالة

أكيوسة( اخلفيةcystozoites) م أو املزمنة للعدوى منطية النسيج. وهي يف تدوم أن وميكن
الثوي حياة تتط. خالل أن تبديميكن بينما منواة؛ خلية أي على األشكال هذه فل
ميالً نزعة(املتسارعات يف) أو أكثر املتباطئات ترى حني يف الوحيدات، أو البالعم حنو

العصب واجلهاز .يـالعضالت
اجلغرايف احليوانية: التوزع األمراض أكثر من واحدة وهي االنتشار، .عاملي

اإلنسان يف جد: احلدوث شائعة دلتالعدوى نسبياً، نادر السريري املرض لكن اً،
بني ما أن ومن40%و16%الدراسات وبريطانيا، املتحدة الواليات يف األشخاص  50%من

قد80%لـ أم يدل مما للطفيلي، أضداد لديهم الالتينية وأمريكا أوروبا يف األشخاص من
ما وقت يف بالعدوى لدي. (Barriga, 1997)أصيبوا الذين متباطئةمعظم كيسات هم

الثوي- يف احلياة مدى غالباً تبقى خفيةوالتـي عدوى أعلى.لديهم عادة االنتشار معدل
املنخفضة االرتفاعات يف أعلى وكذلك واجلافة، الباردة من أكثر والدافئة الرطبة املناخات يف

املسنني األشخاص العد. ويف جنمت الذين األشخاص عند املصل إجيابية عندهممعدل وى
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رئيسي بشكل املنعدى اللحم استهالك االنتقال(نتيجة وطرق العدوى مصدر منخفضة) انظر
حتـى األطفال بني5عند األشخاص عند قمتها إىل والوصول بالتزايد تبدأ وبعدها سنوات

50 العمر20  الرئيسي. من السبب يكون التـي املناطق يف العدوى معدالت تكون
التربة ابتالع هو أيديهمللعدوى لتوسيخ ميلهم بسبب األطفال يف عالية حيدث. امللوثة،

الوقوع منخفضة مستويات وله فرادي بشكل عادة السريري . املرض
أحياناً صغرية أوبئة هناك كل املنعدىعلى اللحم استهالك إىل Choi)تغرى et al., 1997)

امللوث املاء عنه. (Mullens, 1996)أو أبلغ الذي الوباء Mullens(1996)ميلنـزأصاب

من عام110أكثر يف املسجل األكرب الوباء يكون ورمبا لداء1979أشخاص فاشية أصابت
احلاد بنما98من39املقوسات أدغال يف مبناورات يقومون كانوا معسكر يف اعتقد.جندياً

بربا ملوثاً يكون أن ميكن الذي اֱדرى من املاء استهالك هو العدوى مصدر اتياهلرزأن
Benenson(الربية et al., 1982.(

األعضاء طعوم مستقبل يف العدوى أو املرض حيدث أن املمكن جالينو.من ورفاقهدرس
أن(1996) 12 ووجد سويسرا يف مزروع قلب ذوي حديثة16مريضاً عدوى لديهم
سريرية،5،باملقوسات تظاهرات مع انتقلت61%منهم عداوى كانت احلاالت معمن

و املزروع قبل7%العضو من املستقبل عند كانت التـي اخلفية العدوى تفعيل .أعيد
والوليد اجلنني من كال يف العواقب وخامة بسبب خاص بشكل هامة اخللقية يف. العدوى

حوايل يولد املتحدة، والتكلفة3000الواليات اخللقي املقوسات داء مع سنة كل طفل
ب مرضهم ملعاجلة أمريكي31  40نيالسنوية دوالر بـ. مليون املقوسات داء تواتر 1قدر

فرنسا4.000لكل ويف املتحدة الواليات يف النرويج. 1.500لكل1والدة جينم: يف وجد
Jenumاحلمل 35.940من10.9%أن(1998)ورفاقه قبل بالعدوى أصيبت حامل امرأة

األثلوث0.17%و يف أغلبها ولوحظ احلمل هؤالء23ولدت. األولأثناء من حامالً
منعدين، أطفاالً بالعدوى األول،13%املصابات األثلوث أثناء منعدية أصبحت األجنة من

و%29 الثانـي الثلث يف الثالث50%منهم العدوى. يف بريطانية يف دراسة وجدت
و 6.8%  17.8%يف احلوامل حديثة0.4%من العدوى هذه العدوى. من نسبة أن قدر

حوايل لكل10اخللقية إسبانيا. والدة10.000ولدان العدوى: يف عامة 65.7%أصابت من
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حوايل احلامل املرأة يف البدئية العدوى لكن Rodriguez)0.056%الناس، et al., 1996) .
حبوايل اخللقية العدوى معدل قدر كولومبيا، من منطقة محل8.000لكل120و30فـي

(Gómez Marín et al., 1997).
تسهل ظروفهم أن يبدو حيث املناعة، ناقصي األشخاص يف خطورة أكثر املقوسات داء

بوس. العدوى لديهم 1.628من 199 (24.5%)أن (1998)ورفاقهوجد باإليدز مريضاً
عن ناجم دماغ مناعياً،املقوسةالتهاب املؤهلني األشخاص يف نادرة هي من97%والتـي

أ لديهم للطفيلي،املرضى و 13%ضداد نكسات، لديهم الدراسة84%منهم خالل . ماتوا
مقداره عدوى معدل تايالند يف دراسة سلب 13.1%عكست احلوامل العوزياتمن فريوس

البشري إجيابي21.1%وHIVاملناعي النساء البشرياتيف املناعي العوز HIVفريوس

(Chintana et al., 1998).
احليوانات يف يف: احلدوث العدوى تشمل200أثبتت والتـي تقريباً الفقاريات من نوع

طريية وأنواعاً احلواشر الوخفيات، القوارض، اللواحم، اخليول، اخلنازير، اֱדترات، املقدمات،
الداجنة. أخرى وكذلك الربية اهلريات عندماقرطبةيفباملقوساتانعدت باألرجنتني، ،
الربية23درست القطط من Oncifelis geoffroyi, Felis colocolo, Felis)عينة eira)

يف متكيسة بيوض وجدت وسريولوجية، طفيلية اختبارات احليوانات37%باستخدام من
يف إجيابية سريولوجية Pizzi)59%وتفاعالت et al., 1978) .عالية مفاعل معدالت وجدت

وا واملاعز واألغنام القطط يف الداجنة، احليوانات الكالببني يف أخفض ومستويات خلنازير،
املاشية يف خمفضة ومستويات بعض 25%  45%كان. واخليول، يف املصل إجيابية القطط من

اختبارات. األماكن باستخدام سواء كوستاريكا، يف دراسات أجريت املثال، سبيل على
أن وأظهرت الطفيلي، استفراد أو . منعديةكانت (25.3%)قطا237ًمن60سريولوجية

يف الطفيلي احليوانات55واستعرف الفئران (23%)من وتلقيح الرباز من 82%. باستفراده

عمر حتت القطط مع توافقت املستفردات أن. أشهر6من اإلشارة املهم القطط60%من من
تدل والتـي السريولوجية االختبارات سلبية كانت برازها يف متكيسة بيوض لديها التـي

تعا بدئيةأا عدوى من أظهرت. (Ruiz and Frenkel, 1980)نـي املتحدة، الواليات يف
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دماغ يف طفيلي وجود القطط على التتايل11%و 24.3%دراستان على اهلريات، من
)(Dubey 1973 .اإلنسان يف هو كما احليوانات، يف العمر مع املصل إجيابية نسبة .تزداد

حيوا حلوم يف الطفيلي وجود أنإثبات حيث العامة، للصحة خاصة أمهية له الطعام نات
اإلنسان لعدوى األساسية املصادر من واحد جيداً املطبوخ غري أوروبا. اللحم كانت: يف

التطفل بالطفيلي(معدالت واخلنازير50%تتجاوز) parasitismاإلصابة األغنام حلم يف
املساخل يف ذحبت كندا. التـي يف: يف العدوى اخلاضعة 3.5%  13.2%وجدت اخلنازير من

الفدرالية اليابان. للمعاينة بكثري: يف أخفض املعدالت أكثر. كانت املاشية أخرى، ناحية من
منها الطفيلي واستفرد منخفضة، قصرية لفترة سريولوجية عيارات لديها للعدوى، مقاومة

فقط نادر تقارير. (Dubey and Streitel, 1976)بشكل وجود حولولةمعزرغم املاضي يف
مستفردات الغونديةوفرة املاشيةاملقوسة املستبوغة،من كان احلي الكائن أن اآلن يعتقد لكن

اكتشفتفcaninumNeosporoالكلبية نسيجية أكرية وهو يف1988عاملياً ووجدت
والكالب واخليول . (Barriga, 1997)اֱדترات

ظاهر غري احليوانات عند العداوى عندمعظم هي ملا مشاֲדة السريرية األشكال سريرياً، ة
التالية االسثناءات مع فرادي بشكل احلاالت حتدث املاعز: البشر، األغنام، العدوى. يف

العامل من متعددة أجزاء يف متواترة غري سوافية فاشية اخلنازير ويف شائعة، تظهر. اخللقية
املُ مع تلتبس تظاهرات نادرةلdistemparراضالكالب احلاالت هذه األكرب. كن الضرر

اإلجهاض هو اخلنازير وبعض واملاعز األغنام يف املقوسات داء عن مواليدالناجم ووالدة
اإل وتقدر بـمنعدية، بالوالدة احمليطة الفترة يف .50%ماتة

اإلنسان يف العداوى: املرض معظم عادة، خفيف الوالدة بعد املكتسب املقوسات داء
ظاهر يتظاهرغري سريرياً، اللمفية90%ة العقد تضخم خفيفة، حبمى األعراضية العداوى من

عام ووهن اللمفية العقد من أكثر أو واحدة يف املقوسات. واملستدمي داء يلتبس أن السهل من
الواف النـزلة العدودمع الوحيدات كثرة أو أو. يةائة أسابيع بضعة خالل عفوياً املريض يشفى

كقاعدةأ حوايل. شهر شلل4%لدى بني تتراوح عصبية تظاهرات العرضيني املرضى من
سبات املنعكسات، يف شديدة تبدالت فاجل، أو وجهي شلل نوام، قسم. دماغي، يبدي قد
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عضلي التهاب أو كضعف عضلية عالمات األعراضيني املرضى من أيضاً. قليل تقارير هناك
وااللتهاب القلبية العضلة التهاب وجود عنعن الناجم مثل-املقوساتالرئوي تبدو ال لكن

شائعة احلاالت العينـي. هذه الشكل يرى قد احلاد املقوسات لداء السابقة للتظاهرات خالفاً
التهاب كتظاهراتالعنبيةمع أو اخللقي املقوسات لداء كاستنشاط سواء املراهقني يف التايل

الوالدة بعد املكتسب املقوسات لداء عن.متأخرة الناجم الدماغ التهاب الغونديةيعد املقوسة
مناعياً املؤهلني عند نادر لكنه املناعة املعوزي املرضى عند فريور. شائعاً  (1996)ورفاقهراجع

بؤرية3 عصبية عالمات كانت تواتراًَ األكثر السريرية التظاهرات معظم أن ووجد حالة
عداوى6%.  (42.4%)واحلمى (53.3%)والصداع(%80.9) لديهم املرضى من فقط
سابقة 87.3%جديدة، لعدوى استنشاطاً كانت احلاالت البقيا. من معدل . شهراً 11.5كان

النامج الرئة وذات الشبكية شائعانالتهاب املقوسات اإليدزانعن مرضى عند .أيضاً
مر يسبب أن ميكن فإنه جداً متواتراً ليس اخللقي املقوسات داء أن من وخيماًبالرغم ضاً

بدئية،. وعقابيل أو حادة عدوى احلامل األم تكتسب عندما فقط اجلنينية العدوى حتدث
عرب باالنتقال ويسمح الدم يف الطفيليات وجود إىل تؤدي والتـي ال، أم أعراضية سواء

يف. املشيمة للطفيلي الرمحي االنتقال حيدث فال احلياة، مدى مناعة إىل تؤدي العدوى أن مبا
شديداحل بشكل املناعة منقوصة املرأة تكون عندما باستثناء املتعاقبة أن. مول املالحظات دلت

احلاالت معظم تنشأ والتـي اجلنينية العدوى فترة على تعتمد اخللقية العدوى خطورة
للحمل األول األثلوث يف العدوى من بضع). WHO, 1979(الوخيمة الباكر االنتقال يسبب

العدوى من عاليةحاالت الوخيمة القاتلة األمراض اختطار لكن حوايل. القاتلة يكتسب
الرمحية%13 للحياة األول األثلوث أثناء العدوى املقوسات بداء املصابني األطفال من فقط

(Jenum et al., 1998)أن قدر وخيماً 80%لكن مرضاً يعانوا أن يتوقع 29%يصبح. منهم

الث األثلوث يف منعدين يظهرون (30%)يـانتقريباً قد لكن ظاهرة، غري بعدوى وسيولدون
شهور أو أسابيع عدة بعد عصبية أو عينية متنوعة. عقابيل اخللقي املقوسات داء أعراض

للجنني،. بشدة وخيماً ضرراً أو الوالدة بعد أو قبل املوت الباكرة العدوى تسبب أن ميكن
معمماً مرضاً املتأخرة العدوى تسبب أن للجهازوميكن غزو من يليه وما الرمحية، احلياة يف
مثل بعقابيل مصابني أطفال ووالدة أو: العصيب، والشبكية، املشيمية التهاب أو الدماغ، موه
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دماغية الفعال. تكلسات الطور من سلفاً يعانـي طفل والدة إىل املتأخرة العدوى تؤدي قد
الدماغ التهاب أو والشبكية املشيمة التهاب .من

مععن أو مستترة عدوى مع الطفل يولد قد قصرية، بفترة الوالدة قبل العدوى حتدث دما
تصيب معممة عدوى مع أو رئة ذات أو الطحال، وتضخم كبدية ضخامة وطفح، محى

البطان الشبكي اجلهاز أو الرئوي اجلهاز أو للدم املكون .يـاجلهاز
خاصاً ذكراً العينـي املقوسات داء هوالتظاهرا. يستحق الشكل هلذا شيوعاً األكثر ت

واملشيمية الشبكية من(التهاب احلاالت80%أكثر قد). من وتغرياتتلكن آفات وجد
املقلة وصغر الرأرأة، و احلول مثل املصابني. أخرى الولدان الرضع يف شائعة العينية اآلفات
اجلانب ثنائية دائماً وهي املقوسات، املتأخرة. بداء التظاهرات وحيدةمتيل تكون ألن لآلفة

تكاثر. اجلانب أثناء الثوي خاليا اكتناف هي املقوسات داء إمراضية معظم أن يبدو
تؤثر. املتسارعات أن ميكن للطفيلي املناعية االستجابة أثناء السيتوكينات إنتاج أن أيضاً وتبني

اإلمراضية .على
احليوانات يف شائعة: املرض العدوى اإلنسان، يف هو غريكما السريري املرض لكن جداً

يف واملرض اإلجهاض يسبب ألنه واملاعز األغنام يف خاصة هامة وتأثرياته نسبياً، متواتر
يف خاصة اقتصادية خسارات وبالنتيجة ونيوزلنداأالولدان، وبريطانيا تامسانيا. ستراليا يف

أن اعتقد الغوندبةبأستراليا، يفاملقوسات اإلمراض فا46%سبب اإلجهاضمن شيات
عام بني األغنام يف الوالدة حول ما 1968ووفيات  1962 )(Munday, 1975 .تفقد

تغذية على قادرة وغري بدنياً، ضعيفة وهي العضلي، التناسق خلقي بشكل املنعدية احلمالن
احلمل. أنفسها أثناء النعجة تصاب عندما فقط احلمالن اخللقي املقوسات داء عادة. يصيب
ا بنيميوت ما األيام يف يصاب عندما 55جلنني مريضة 45  وهي احلمالن تولد للحمل،

للحمل الثالث الشهر يف العدوى تكتسب بعد. عندما العدوى حتدث فقد4وعندما أشهر
أعراضية ال لكنها منعدية احلمالن نادر. تولد البالغة األغنام يف عن. املرض املؤلفني بعض دافع

أكثر األغنام البشريةفائدة للعدوى حيوانـي كطراز الفئران السريرية. من السمات ألن
اإلنسان يف يرى ملا مشاֲדة اخللقي املقوسات بداء املصابة عن. لألغنام تقارير سجلت
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الرئة التهاب بتظاهرات متجلية اخلنازير لدى الدماغفاشيات جهاضاإلالتهاب
)(Dubey, 1977 .

لل عايل معدل الكالب املُلدى السريرية الصورة تشبه أن ميكن ؛distemiparراضعدوى،
للعدوى عايل معدل القطط لدى تكون. وكذلك ألن واֱדموعية املعوية العدوى من كل متيل

خاصة ودماغية ومعوية وعينية معممة لتظاهرات حاالت سجلت لكن القطط، يف أعراضية ال
الفتية احليوانات الفتية. يف القطط عند الكبديظهر وضخامة اإلسهال صناعي بشكل املنعدية

الدماغ والتهاب الرئة، والتهاب العضالت والتهاب القلبية العضلة داء. والتهاب لوحظ
مميتة نتيجة مع أحياناً أخرى، خمتربية وحيوانات والقبيعات، األرانب، يف كذلك . املقوسات

املقوس داء ألن التجريبية النتائج مع العدوى تتداخل املناعيقد للتفاعل قوي حمرض ات
النمط املساعدة باخلاليا(2باللمفاريات املتواسطة ).املناعة

شائع الطيور يف املقوسات داء يكون أن أعراضياًاًميكن يكون ما نادراً لكنه يف. جداً،
الغونديةاستفردت: كوستاريكا أضداد50من54%مناملقوس توجد مل أنه بالرغم . دجاجة

احلا اللمفيةيف والعقد والرئة والطحال الكبد يف خنرية بؤر لوحظت احلادة، .الت
االنتقال وطرق العدوى بعد: مصدر أو الرمحية احلياة أثناء البشرية العدوى تكتسب قد

حوايل. الوالدة أن املتحدة الواليات يف العدوى0.1%قدر اكتسبوا قد املنعدين البالغني من
األث. لقيخبشكل يصاب اإلنسانقد فيهم مبا املتوسطون، بواسطةبعدوياء بالعدوى الوالدة

الن اللحم تناولـتناول بواسطة أو احلمالن أو اخلنـزير خاصة جيداً املطبوخ غري أو يء
املنعدية القطط برباز امللوث الطعام أو املاء أو األرض من ناضجة متكيسة تايالند،. بيوض يف

على دراسة ح1.200أبدت أنامرأة منعديات13%امل النسبة. كن يف 19.5%كانت
و جيداً مطبوخ غري حلماً تناولن اللواتـي يتناولن9.6%النساء مل اللواتـي النسبة. يف كانت

العامل هذا استبعد و 31.8%عندما املنـزل يف قطط لديهن اللواتـي 19.3%للنساء

لديهن ليس Chintana)للواتـي et al., 1998) .إيرلن تايلوريف وجد  (1997)ورفاقهدا،

عدوى بني1.276يف 12.8%نسبة 18طفالً العمر 4  من معدل. سنة أن املفترض، من
كانت النسبة ألن رئيسياً، دوراً تلعب املنعدى الطعام أو املنعدية األرض من املكتسبة العدوى
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الريفية املناطق يف املدن. (16.6%)أعلى يف الن.  (10.2%)منها بعياراتهذه مرتبطة تائج
الكلبية امللوثةToxocora canisالسهمية التربة تناول من أخرى. املكتسبة دراسات يف بينما

الداجنةمل القطط وجود مع عالقة اجلماهر. توجد أن حقيقة عن نامجة النتيجة هذه تكون قد
القطط ألن أو امللوث اللحم استهالك من أساسي بشكل منعدية كان تطرحاملدروسة

أو ألسبوع املتكيسة منأالبيوض ملوثة بيئة بوجود أكثر ترتبط العدوى إن وكذلك سبوعني
احليوانات هذه .وجود

املقوسات داء وبائيات يف جداً هامة روابط األخرى واهلريات مغاير. القطط وبشكل
القوارت تصبح قد شيء(لإلنسان، كل الطعا) آكلة بتناول منعدية األخرى م،واللواحم

املتكيسة بالبيوض امللوث اللحم املصادر. خاصة من واحدة هي التـي األغنام، تصبح
املتكيسة البيوض تناول بواسطة فقط منعدية البشرية، للعدوى القطط. الرئيسية أن يبدو

والتـي املتكيسة البيوض ماليني تنتج واحدة منعدية قطة ألن املراعي تلويث يف هام مصدر
احل قيد على واجلفافتبقى الشمس من حممية مادامت األغلب، على لسنة األرض يف . ياة

من القريبة اجلزر على اֱדراة الدراسات نتائج الفكرةأعززت هذه من2%فقط. ستراليا
وجدت بينما الغوندية للمقوسة أضداد لديها القطط دون اجلزر على املوجودة األغنام

يف ا32%األضداد اجلزر على األغنام القططمن عليها الرئيسية. ملوجودة املصادر ظاهرياً،
املتباطئات بكيسات املنعدية الطيور أو القوارض هي القطط التجارب. لعدوى بعض أظهرت

تولد القطط أغلب وأن الكيسات، تفعله مما القطط من أقل قسماً تعدي املتكيسة البيوض أن
الصيد فيه تبدأ الذي العمر يف الطفيلي ضد القطط.أضداداً عن تقارير سجلت أنه رغم

يف املعدي باحلمض خترب ألا جداً هامة تكون ال األشكال هذه لكن باملتسارعات، املنعدية
بعد 21الفترة البدئية 3  العدوى من برازها. يوماً يف املتكيسة البيوض بطرح القطط تبدأ

البيئة تلوث وهكذا أسبوعني، أو أسبوع من. لفترة العدوى منتولد للتخلص كافية هامة اعة
القطة حياة طيلة مستقبلية سريرية عداوى عيوشة. أي املتكيسة البيوض تبقى قد كل على

العدوى تشخيص الصعب من أنه ورغم الظليلة، الرطبة، الدافئة، البيئة يف سنة حوايل
عدوى لديه احليوان أن إىل تشري اإلجيابية السريولوجيا أن إال قطة يف ويفالسريرية حالياً،

ال احلالة لنميتلك ألنه للتلويث خطورة أية متكيسةيلك بيوض أي .طرح
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سريولوجي مسح أثناء املصل إجيابية وانتشار اللحوم تداول بني عالقة هناك أن إىل أشري
الربازيل144لـ يف هوريزونت بيلو يف مسلخ يف وعامالً املفاعالت. موظفاً انتشار كان

اللحوممع72%اإلجيابية معاينـي بني أعلى يف (92%)نسبة العمال بني أخفض ونسبة ،
لدى. Riemann et al., 1975)((60%)الزريبة كذلك، أعلى، مفاعل معدالت وجدت

العامة اجلمهرة مع مقارنة املطبخ يف اللحم مع يتعاملن اللواتـي البيوت املفترض. ربات من
املنعدية باللحوم ملوثة أيديهن تصبح الفمويأن الطريق بواسطة االنتقال وحيدث اقترحت. ،

للبيوض حاملة ناقلة كأثوياء تعمل والصراصري للرباز األليف الذباب أن احلديثة الدراسات
النباتيني لدى العداوى عن مسؤولة هي والتـي اإلنسان، لطعام القطط براز يف . الكيسية

مس الربية للهريات املتكيسة بالبيوض التربة السكانتلويث قبل من امللتقطة العدوى عن ؤول
بالقطط حيتفظون ال الذين الربازيل يف األعلى زنكوا ر ضفاف مبحاذاة القاطنني األصليني

الن اللحم يأكلون وال .يءـالداجنة
الن اللنب عرب لإلنسان االنتقال من قليلة حاالت الطبية األدبيات Riemannيءـذكرت et)

al., 1975; Chiari et al., 1984(هذه لكن املخترب، يف العارض والتلقيح الدم، ونقل والبيض
الوبائية الناحية من هامة ليست غري. احلاالت السريرية، أمهيته رغم البشر، يف اخللقي االنتقال

للعدوى مستودع املنعدى الشخص وألن نسبياً، نادر كليهما ألن وذلك أيضاً، وبائياً هام
خ فقط للجنني احلادبالنسبة الطور األغنام. الل ماعدا احليوانات كل يف قليل اخللقي االنتقال

وبائياً املهمة األنواع فقط فهي لإلنسان، للعدوى مصدر األخري وألن .واملاعز،
طريق: التشخيص عن احلاد الطور ذوي املرضى يف النوعي التشخيص إجراء ميكن

النسيج، أو السائل يف للطفيلي املباشر منخفضةاإلظهار إنتاجية وذات صعبة طريقة . لكنها
الصفاق داخل التلقيح عرب العضوي النسيج أو السائل من يستفرد أن للطفيلي ميكن كذلك

الفئران املزمنة. يف احلاالت ببتيدي: يف هلضم الدماغ نسيج أو العضلة من عينات ختضع قد
التلقيح ا(قبل ألن احلادة احلاالت يف اإلجراء هذا حيبذ باحلمضال تتخرب ملتسارعات

للتلقيح). املعدي األول األسبوع خالل للفأر الصفاقية النضحة يف املتسارعات تظهر . قد
وإذا حية، بقيت التـي احليوانات على السادس األسبوع يف السريولوجي التشخيص يثبت
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الدماغ يف الكيسات وجود لتأكيد الفئران تذبح إجيابية النتيجة احلصو. كانت علىميكن ل
أيضاً السريولوجية باالختبارات .تشخيص
التالية اإلجراءات تستخدم ما صبغ: عادة املناعيdyeاختبار التألق فلدمان، سابني

الدموي، التراص املتممة، تثبيت الالمباشر، الدموي التراص اختبار. ليزاإالالمباشر، يعتمد
سابني القائلةصبغ احلقيقة على املتسا: فلدمان امليتيلنيإن بأزرق عادة تتلون ال احلية رعات

لأللكنها القاتل للفعل أخضعت إذا واملتممةتتلون يوفر. ضداد منعدياً، املريض كان إذا
للمقوسة املضادة األضداد سيدرس الذي الغشائي. املصل املستضد سابني: مع اختبار

وغ ونوعية، حساسة وإليزا الالمباشر املناعي والتألق االختباراتفلدمان على تفضل ما الباً
الفعالة العدوى تشخيص املمكن من وجتعل أبكر نتائج تعطي ألا كل. السريرية لقد: على

سابني اختبار حمل الالمباشر املناعي التألق اختبار متساوية،فلدمانحل النتائج أن رغم
والفئران احلية الطفيليات مع التعامل يستوجب سابني اختبار احلصول. املستولدةألن ميكن

قليلة لكنها أطول فترة وخالل بعد فيما الالمباشر الدموي التراص من إجيابية نتائج على
العدوى من احلاد الطور خالل اإلجناز. االستعمال يف صعوبة أكثر اختبار املتممة .تثبيت

استخ فإن ؛وبالتايل سابقاً ذكرت التـي االختبارات عن مزايا أي يوفر تراجعوال يف . دامه
احلادة العداوى تشخص التكلفة قليلة بسيطة طريقة غشائي مستضد مع املباشر وقد. التراص

باإليدز املصابني املرضى يف العداوى الختبار حديثاً االختبارات. أدخل هذه بعض عدلت
باإلن املرتبط املناعي املمتز مقايسة خاصة حديثاً يفلالستخدام) إليزا(زميـالبيولوجية

تؤكل التـي احليوانات يف العدوى الطعام(تشخيص سلسلة). حيوانات تفاعل استخدم
اجلنينية السوائل أو البالغني يف الطفيلي دنا وجود إلثبات .البوليمرياز

احلادة األشكال بني التفريق يستطيع اختبار تطوير يف خاصة السريريون األطباء يهتم
أمهي بسبب وذلك للعدوى، اخللقيواملزمنة االنتقال يف سبق ما املناعي. ة التألق يستخدم

جتع ألا الغرض هلذا دقيق بشكل واإلليزا أضدادالالمباشر وجود حتديد املمكن من ل
األMيجاأل أضداد قبل وختتفي تظهر املق. Gيجالتـي داء تصليف احلاد املكتسب وسات

األ للمرضMيجأضداد األول الشهر أثناء ذروִדا أاإىل رغم أشهر مثانية متوسطه ما وتدوم
لسنوات املرضى بعض يف تدوم ضد. قد رغابة دراسة أن يعتقد احلادة، العدوى حالة يف
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مواقع(Gيجاأل عدد على تعتمد والتـي مستضده مع الضد جلزيء الكلية االحتاد قوة
منهااالرتبا كل وإلفة األ) ط أضداد جمAيجووجود من أفضل نتائج منتعطي التحقق رد
األوجود M(Rodríguezيجأضداد et al., 1996) .

األ عليهاMيجوألن يعول بينة الولدان مصل يف األضداد هذه وجود فإن املشيمة، تعرب ال
العدوى ومعه ولد الرضيع وأن الرحم يف يطورها اجلنني أن املتحدة. حيث الواليات يف

واألدوي:األمريكية األغذية إدارة عتائددرست ستة وجودKitsة لتحري أضدادجتارية
منMيجاأل أكثر حساسية لديها أن ووجدت املقوسات، كل93%لداء على حساسية،

من أقل كانت منها ثالثة Wilson)(90%نوعية et al., 1997 .فائدة األكثر االختبارات
هي اجلنني يف املقوسات داء األلتشخيص أضداد وإظهار الصوت احلبلMيجفائق يف النوعية

دنا وحتري الصاءDNAالسري يف . (Beazley and Egerman, 1998)الطفيلي
األ أضداد وجود حتري كذلك، حتـىللمقوسةEيجاقترح احلادة، العدوى على كدليل

فقط أشهر مخسة أو لثالثة وتدوم العدوى بعد تظهر أا األضداد. ولو نوعية احلظ، لسوء
منخفضةلكن (98%)عالية األ (76%)حساسيتها أضداد غياب وبالنتيجة، يستبعدEيج، ال

احلادة Gross)العدوى et al., 1997) .العدوى وجود لتعيني يستخدم آخر إجراء هناك
األ الضد عيارات تطور وهو كميGيجاحلادة سريولوجي كاختبار يستخدم السبب وهلذا
أسابيع أربعة أو أسبوعني بعد التوقعإذا. ويعاد ميكن ختفيفات ثالثة من أكثر بعد العيار ازداد

يف يكون أن جيب فاملريض ولذلك للطفيلي، فعال بشكل يستجيب املناعي املريض جهاز أن
للعدوى احلادة .املرحلة

يف رئيسي بشكل فعال وهو السابقة العدوى اجللدي التوكسوبالمسني اختبار يكشف
الوبائية التفاعل. الدراسات املتأخرIVالنمطيظهر احلساسية اإلجيابية. فرط االستجابة تظهر

احلياة مدى تدوم وقد البدئية العدوى من أشهر عدة .بعد
بواسطة القطط عند املعوية العدوى تعوميإتشخص والتـيflotation)(جراءات الرباز

متكيسة بيوض مبالحظة الطفي(oocysts)تسمح متيز التـي الناضجة غري على. ليالصغرية
املتكيسة:كل البيوض تطرح ألا االختبار هذا طريق عن اإلجيابية القطط إجياد الصعب من

اليوم من بدءاً فقط أسبوعني أو اليوم3ألسبوع البدئية21إىل العدوى الواليات. بعد يف
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األمريكية أن: املتحدة تصيبقدر العدوى أن القطط 15  40%رغم منمن 1%أقل

ا بعدمن عن تشخص قد القطط يف العدوى أن رغم دقيقة أي يف كيسية بيوضاً تطرح لقطط
املصليات مسبقاً. بواسطة العدوى لديها فإن سريولوجياً إجيابية قطة كانت داء. إن أن مبا

احمليط يلوث لن احليوان فإن العدوى عودة جتاه قوية مناعة يترك اهلري ) البيئة(املقوسات
امل البيوض املستقبلبطرح يف .تكيسة
البشرية: املكافحة العدوى ظرفان الوالدةباملقوسةيسهل حلم: بعد يف املتباطئات ابتالع

القططة برباز امللوث الطعام أو باأليدي املتكيسة البيوض وتناول جيداً، مطبوخ وغري منعدى
بالنتيجة. املنعدية البشري املقوسات داء مكافحة تكون هذههيولذلك . الظروفجتنب

املعوز واألشخاص احلامل، املرأة تستحق شخص، أي قبل من تستخدم اإلجراءات أن ورغم
التطور خطورة بسبب والثانية اخللقية، العدوى إمكانية بسبب األوىل خاصاً، اهتماماً املناعة،

خطرية حنو. حلالة وتركز اخلطورة عايل لألشخاص مباشرة الصحية الثقافة توجه أن جيب
النتعليم اللحم أكل جتنب جيداًـالناس املطبوخ غري أو الطعام. يء مع التعامل حال : ويف

ملوثة أيديهم تصبح أن .جتنب
احملمر؛ للون أثر أي يوجد ال حتـى واحلمالن، اخلنـزير خاصة اللحوم، تطهى أن جيب

امل أفران باستخدام يوصى ال لقتليوكذلك يفالشعرينةكرويف كذلك صحيح وهذا ،
بالتساويامل اللحم تطهي ال األفران هذه ألن بديل. قوسات، اللحم: وبشكل جتميد أدى

بدرجة أيام ثالثة من بدرجة15ألكثر يومني من أكثر أو كيسات20م معظم موت إىل م
حتاشي. املتباطئة األطعمة مع املتعاملني على الن) جتنب(جيب اللحم أنـتذوق وجيب يء،

مل بعد أيديهم املتسارعاتيغسلوا خيرب املاء ألن االختطار. سها حتت اجلماهر تعلم أن جيب
املتكيسة بالبيوض العدوى من الوقاية حيتفظون. كيفية الذين األشخاص يتخلص أن جيب

الربازية املادة من بالصيد، لتوها بدأت التـي اليافعة احليوانات خاصة منـزهلم، يف بالقطط
الرب إناء ويغسل يومياً املغليللقطة باملاء تعطيها. از أن قبل املتكيسة البيوض تطرح وهكذا

معدية وتصبح تتبوغ كي أطعمة. الفرصة وتֱקطعم املنازل داخل القطط ֲדذه حيتفظ أن جيب
وبالتايل املنعدية والطيور القوارض والتقاط صيد من ملنعها مسبقاً جممدة أو مطبوخة أو معلبة
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منعدية القطة. تصبح تبعد أن احلاملجيب املرأة منـزل يف السريولوجية الناحية من السلبية
املتكيسة بالبيوض احمليط وتلوث بدئية عدوى تكتسب قد ألا العائلة املخترب. عن يف لوحظ

املونينسني إضافة قبل(أن من املنتج أيبوفور القرفيةكربوكسي Streptomycesاملتسلسلة

cinnamonensis (اجلاف القطة طعام الربازإىل يف املتكيسة البيوض طرح يكبت أن ميكن
(Frenkel and smith, 1982) .املناعة املعوزو واألشخاص احلامل املرأة تنجز ال أن جيب

كامن بشكل ملوثة تربة إىل تعرضهم احلديقة: مثال(أعماالً يف يستخدموا) العمل مل ما
ويغسلوا املاء من واقية ذلكقفازات بعد جيداً واخلضار. أيديهم الفواكه تغسل أن جيب

ملوثة تكون قد أا حيث تطبخ، أو األرض قرب والذباب. النابتة الصراصري مكافحة جيب
القطط براز من الكيسية للبيوض ناقلة كأثوياء ختدم أن من .ملنعها

فعالة طريقة ومعاجلتها حادة عدوى مع احلامل املرأة استعراف أن العدوىيبدو ملكافحة
الولدان سويسرا. يف أضداد17من10تعوجل: يف ذوي أطفال لديهن احلمل أثناء أماً
منعديا1ًوالغونديةللمقوسة كان فقط لديهن7من4بينما. منهم معاجلات غري أمهات

منعدين Berger)أطفال et al., 1995).
استب واخلنازير األغنام يف العدوى من الوقاية منيتطلب الربي والذباب القطط عاد

كبرياً حتدياً سيكون والذي واملراعي، أا. االسطبالت بدى والتـي للمساخل البيطرية املعاينة
داء مكافحة يف املقوساتاتينالشعرفعالة لداء بالنسبة كذلك تكن مل الشريطيات .وداء

الق يف املقوسات داء ضد لقاحات تطوير على سنوات لبضع العمل Fregeططجرى et)

al., 1993(واألغنام(Washing et al., 1995)واخلنازير(Dubey et al., 1998)،وبعدها
من للوقاية احلمل قبل يعطى لألغنام معدل حي طفيلي لقاح هو الناجح الوحيد اجلهد

اخللقية .العدوى
عـراجـالم
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الحشوي الليشمانيات VISCERAL LEISHMANIASISداء

ICD-10 B55.0

دامدوم: املرادفات والكالزارDum-dumمحى السوداء األسود(واحلمى )الداء
Kala-azarتضخم الطفلية، الطحالية احلمى شاهيب، داء بردوان، محى سيكاري، داء ،

للكالزار التايل اجللدي الليشمانيات داء احلموي، املداري .الطحال
الليشمانيات: السببيات داء أن عنرغم ينجم الشاغاسيةاحلشوي يفالليشمانية عادة
الطفلية،األمريكتني الليشمانية و الدونوفانية القدميinfantumوالليشمانية العامل (Wilsonيف

and Streit, 1986(عن ناجتة الليشمانيات داء من حاالت عن التبليغ مت الليشمانيةفقد
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amazonensis(Barralاألمازونية et al., 1991)اجللدي الليشمانيات داء من وحاالت
Cutaneousعن الطفليةالنامجة Giudice)الليشمانية et al., 1996) .،ذلك على عالوة

تسبب ما الدونوفانيةغالباً نويعاتالليشمانية وبعض اإلنسان، يف جلدية الليشمانيةآفات
لألحشاءmajorوالكبريةالربازيلية الدنيايفvincersotropicمنمية استفردت. احليوانات

مميزة املداريةطفيليات بداءكالليشمانية مصابني مرضى احلشويمن اهلندالليشمانيات يف
. Lainson, 1982)) (سرائيلإ(وفلسطني
والطفليةتعترب والدنوفانية الشاغاسية معقدالليشمانية أو رئيسي نوع أعضاء أو نويعات

يسمى الدونولنوع donovani)(سينسوالتوفانيةالليشمانية sensu lato .متييز ميكن ال
اجللدي الشكل تسبب التـي الليشمانيات عن احلشوي الشكل تسبب التـي الليشمانيات

املورفولوجية الناحية من املخاطي اجللدي داء(أو فصل يف الليشمانيات تصنيف انظر
اجللدي ). الليشمانيات

نوع متييز الدومت Sensuسينسوالتونوفانيةالليشمانيات latoالتفريق طريق عن بنيمبدئياً
اإل والوبائيةاملميزات والسريرية السريولوجية. يكولوجية الطرق استخدام بعد فيما بدأ

بينهاـواإلن للتمييز اجلزئية واحليوية فوغوتشي. (Minodier, 1997)زميية ألدر أو ألدر اختبار
السريولوجي التقينات بني من الليشمانياتهو أن حقيقة على يعتمد والذي معرفة، األكثر ة

مماثلة؛ عدوى من يعانون الذين املرضى مصل يف تزرع عندما ثابتة وتصبح بعضها مع تتجمع
متييز ميكن االختبار هذا الدونوفانيةوبواسطة الدونوفانية الدونوفانيةعنالليشمانية الليشمانية

دالطفلية يسبب الذي النوع وعلىوعن القدمي؛ والعامل األمريكيتني يف اجللدي الليشمانيات اء
بني التفريق ميكن ال الشاغاسيةكل، الدونوفانية والليشمانية الطفلية الدونوفانية .الليشمانية

الثديية األخرى واملستودعات اإلنسان اخللوي: عند داخل الالسائط شكل الطفيلي يأخذ
amostigotesالبالعم ا. داخل الفواصديف من تأخذ phlebotomineلنواقل املزرعة ويف

املشيقة أو سوطياً وخرطومpromastigoteشكالً املعوية اللمعة يف توجد والتـي احلرة،
اجللدي اللشمانيات داء يف وصفت التـي الدورة مع حياִדما دورة وتشابه مع. الناقل،

املخ حتت البالعم يف يتراكز ال الطفيلي أن يفاالختالف يتوزع لكن اجللدية، حتت أو اطية
الدوارة البالعم مع اجلسم العظم)اجلائلة(كل ونقي الطحال يف مميز بشكل ويتضاعف ،
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.والكبد
اجلغرايف احلشوي90%يأتـي: التوزع الليشمانيات لداء اجلديدة السنوية احلاالت من

السودان: بلدان5من نيبال، اهلند، الربازيل، كل. (WHO, 2003)بنغالديش، توجد: على
العامل يف متعددة أماكن يف الكالزار من موطونة وبؤر يفالدونوفانيةالليشمانيةتوجد. مناطق

ونيبال الصني يف ورمبا واهلند الطفليةتتوزع. بنغالديش الدونومانية أفريقياالليشمانية عرب
الساب السوفيتـي االحتاد مجهوريات والوسطى، والغربية ساحلالشرقية الوسطى، آلسيا ق

مشال السعودية، العربية اململكة أفغانستان، وإفريقيا، أوروبا على املطل املتوسط األبيض البحر
فلسطني العراق، مصر، الصني، غربـي اليمن)سرائيلإ(ومشال الليشمانيةتوجد. ،

الشرالشاغاسيةالدونوفانية املنطقة من وأقسام الشرقية الشمالية املناطق للربازيل،يف قية
والوسطى والغربية الشمالية املناطق يف صغرية بؤر يف وجودها أثبت شخصت. كذلك

السالفادور، االيكوادور، كولومبيا، بوليفيا، األرجنتني، مشال يف املرض من فرادية حاالت
الغاديلوب وجزر فنـزويال، سورينام، الباراغواي، املكسيك، هندوراس، غواتيماال،

البلدان. واملارتينك بعض يف جديدة ملساحات متتد قد العدوى أن إىل التقارير بعض تشيري
وفلسطني الربازيل، والتوزع. والسودان(Baneth, 1998)) سرائيلإ(مثل احلاالت عدد ميتد

البحر جتاور التـي البلدان بعض يف واحلشوي اجللدي الليشمانيات داء من لكل اجلغرايف
املتوسط Gradoni)األبيض et al., 1996; Harrat et al., 1996; Lagardere et al., 1992).

اإلنسان يف البلدان: احلدوث معظم يف فرادي بشكل املرض يصل،. حيدث قد كل على
الوباء خصائص إىل عام. أحياناً، اهلند1978يف يف بيهار مشال يف حالة50.000حدثت: ،

مع الغربية البنغال إىل العدوى األوىل7.500وامتدت الثمانية األشهر يف عنها التبليغ مت حالة
عامي.  1982لعام املنطقة نفس يف قرية يف احلاالت من األكرب العدد ،1985و1984حدث

األرقام اخنفضت املعاجلة مع حالة1988حتـى،وبثبات،لكن أي تسجل مل حيث ،
(Dhiman and Sen, 1991) .الص يف املسجلة احلاالت عدد الصارمةاخنفض اجلهود بفضل ني

املكافحة من. يف أكثر عن التبليغ الغربية 600.000مت الشمالية األجزاء يف الشماليةوحالة
عام قبل للبلد عن 1960الشرقية التبليغ مت حني يف يف48، فقط يف 1979حالة معظمها
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عام وحبلول الشرقي، املستوى 1990الشمال نفس على األرقام يف. Guan, 1991)(حافظت
عن: العراق التبليغ عام1969مت سريرية التالية1974حالة السنني يف الرقم اخنفض لكن ،
السنة500حتـى يف تقريباً السودان. حالة بني: يف ما عن التبليغ و 3.000مت 5.000حالة

بكثري أعلى االنتشار تقدير أن رغم السنة، يف كل. حالة عامي: على 1994و1984بني

املرضتفش حيدث مل حيث السودان جنوب منطقة يف احلشوي الليشمانيات داء من وباء ى
موت مسبباً قبل من100.000من تراوح 280.000شخص وفيات معدل مع نسمة،

Seaman) 38  57%بني et al., 1996) .الربازيل كريا: يف واليات يف األعلى هي التوطنية
عن. Bahiaوباهيا التبليغ بني3.78مت البلد ذلك يف حدث1980و 1971 حالة منها %44.6،
كريا لـ1989  1991بني. (WHO, 1984)يف مسح تابعة243أظهر قرية يف شخصاً

الليشمانيات لداء جديدة بؤرة يقارب. لباهيا مبا إجيابية اجللدية االختبارات من30%كانت
ع على السريولوجية االختبارات ودلت مسحهم، مت يفالذين حديثة كانت.  14%دوى

يف إجيابية السريولوجية بني6%االختبارات فحصها460من مت دلت. (Cunha, 1995)كلباً
عام يف الذروة بلغ الربازيل يف احلشوي الليشمانيات داء أن ككل البلد عن ،1985املعلومات

عن التبليغ مت يف2.511عندما واضح بشكل واخنفضت .1991حالة،
أن كلرغم احلادثة احلاالت عدد تقدر معروف، غري الليشمانيات لداء الدقيق الوقوع

األلوف بعشرات العامل يف أفريقيا. سنة ومشال املتوسط وغرب األمريكيتني هم: يف األطفال
إصابة الطفلي(األكثر فوق)الكالزار األطفال هم أخرى مناطق يف إصابة األكثر بينما ،5

الياف والبالغون .(Marinkele, 1981)عونسنوات
احليوانات يف الكالب: احلدوث على احليوان عند الليشمانيات داء انتشار دراسات تركز

األكثر وألا متعددة، مناطق يف اإلنسان عند للعدوى الرئيسي املستودع تشكل ألا عادة،
أوروبا جنوب يف بالعدوى كل. إصابة والق: على الربية الكلبيات من لكل أنميكن وارض
معينة مناطق يف مستودعات .تكون

بالربازيل كريا والية عامي: يف بني أجري مسح موجودة 1953  1962أظهر العدوى أن
ويف 35.272من 1.9%يف سريرية أعراض مع ظاهرياً 285.592من 1.5%كلباً صحيحاً كلباً
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(Deane and Deane, 1962) .باهيا والية بني 10.132فحص: يف 1969و1962عاميكلباً

عالياً. إجيابيا1.7ً%وكان املعروفة البؤر يف البشري الكالزار انتشار معدالت كانت
على. ,Sherlock and Almeida)1970( 25%لدرجة أخرى دراسة يف1.681يف كلباً

باهيا أن: والية ضد 23.5%وجد أضداد لديها الكالب واستفردتالليشمانيةمن طفيليات،
كالبمانيةالليش مثانية من معدالت. (Paianhos-silva, 1996)الشاغاسية كذلك وجدت

من الثعلب12%و4%عدوى lycalopexيف vetulusالربازيل إيران. يف مشال كان: يف
و161من4 آوى بنات الطفيليات100عن3من أجل من وجلدها أحشاؤها فحصت كلب

التألق اختبارات نتائج ومن لـإجيابياً، و48من4املناعي آوى كانت34من6ابن كلباً
مصلية بإيطاليا. ,Hamidi)(1982إجيابية تسكاي يف الليشمانيات لداء بؤرة 2.9%كان: يف

و103من املصل إجيابية سريرية1%كالب أعراضاً أخرى. أظهرت بؤرة  23.9%كان: يف

و250من املصل إجيابـي مفحوصاً آفات10%كلباً خمربي7%ولديها فحص لديها
.(Gradoni, 1980)إجيابـي

اإلنسان يف بني: املرض احلضانة دور 6يتراوح بني2  يتراوح قد لكن عادة، أشهر
سنوات10 وعدة البالعم. أيام قبل من البشري اجللد يف بفاصدة امللقحة املشيقات تبتلع

السوائط تصبح يتش. حيث أفريقيا، يف خاصة املرضى، بعض يفيف بدئي حبيبـي ورم كل
اֱדموعية األعراض ظهور من أشهر عدة قبل الليشمانـي الورم يسمى تتضاعف. اجللد

البالعم يف الثنائي باالنشطار ببطء إىل. الليشمانيات بالطفيليات املصابة البالعم بعض تنتشر
الط وخاصة األحشاء، إىل وتصل الدم جمرى تدخل ومنها املوضعية اللمفية الكبد،العقد حال،

الشباك إىل مؤدية املثبتة البالعم يف بسرعة بعدها الليشمانيات تتكاثر حيث العظم، نقي
املطاف اية يف البالعم خيرب الذي املرض. البطانـي بداية املوطونة، املناطق سكان يف

مزمن ومساقه من. خماتلة اخلالية املناطق من األشخاص يف حاداً املرض يكون قد كل، على
يومياً ذروتني مع ومتموجة، مستمرة واحلمى سعال،. املرض، من املرضى بعض يعانـي

متقطعة عدوى وأعراض كبدية. وإسهال، ضخامة والحقاً الطحال، بتضخم املرض . يتسم
املتوسط وحوض أفريقيا مثل املناطق بعض يف شائعة اللمفية العقد تتضمن. ضخامة قد
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األخرى قلة: األعراض دم، واهلزالالفقر اجللد قتامة وذمة، أحياناً. بيض، البطن يصبح
والكبد) متضخماً(متمدداً الطحال تضخم املخاطية. من األغشية يف والنـزوف احلربات

التخثر يف مشاكل على مؤشر وهي شائعة. شائعة أيضاً الثانوية جداً. العدوى عالية الوفيات
املعاجلني غري املرضى عدوى. يف تترافق الدونوفانيةاللال قديشمانية خطرية؛ بأعراض عادة

الثوي مقاومة درجة على تعتمد فقط خفيفة أعراض إىل تؤدي أو عرضي ال بشكل . حتدث
الذين املرضى نسبة يعرف مل لكن العدوى، مكافحة على قادر املرضى لبعض املناعي اجلهاز

عفوياً .يشفون
الربازيل يف كريا يف املدروسة العدوى بؤر عمر: يف بني 67%كان املرضى 0من

عن. سنوات4و النامجة العدوى انتشار املتوسط، األبيض البحر حوض الليشمانيةيف
اهلندالدونوفانية يف العكس وعلى العمرية؛ اֱדموعة حسب يف: متشاֲדة انتشاراً أكثر العدوى

اليافعني .البالغني
األمريكيتني الكال: يف آفات تشاهد ما جداً يفنادراً الطفيليات وجدت لكن اجللدي، زار

العياين بالفحص السوي اهلند. اجللد يف العكس، الرمادي: وعلى اللون املرضى جلد يأخذ
السوداء(عادة احلمى كاالزار اسم والبطن) يعنـي واليدين، القدمني، على كينيا. خاصة يف

والصني املتوسط حوض ويف أفريقيا يف امل: والسودان لدى تتطور عقديةقد آفات نوع. رضى
داء هو باالنتيموان املعاجلة من سنة حوايل بعد تظهر ما عادة التـي اآلفات من آخر

الكالزار التايل األويل حوايل. الليشمانيات يف حتدث القدمي، العامل يف شائعة العقابيل هذه
احلاالت%56 Zijlstra)من et al., 1995) .األمريكيتني يف نادرة . وهي
التائيةهنا للمفاويات املناعية االستجابة أن واإلنسان التجربة حيوانات من قوية بينة ك
اخللوية(Tاملساعدة اإل) املناعة إنتاج ألفاخاصة الورم خنر وعامل غاما تصوننترفريون

عرضية ال تبقى أو عفوياً العدوى تزول وقد الليشمانيات، داء أيضاً. ضد البينة بعض هناك
أن اجللديعلى الليشمانيات داء يف األنسجة ضرر يف تساهم قد التفاعالت  (Ribeiro deهذه

Jesus et al., 1998(.
املؤهلني األشخاص عند للمرض مشابه اإليدز مرضى عند احلشوي الليشمانيات داء
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بت ويرجع وانتشاراً، وخامة أكثر لكنه لألمناعياً، مقاومة أكثر وعادة أكرب، نتيمونياتواتر
antimoniolsAltes et al., 1991; López-Vélez et al., 1998) .(املعاجلة بعد املرض يعود

املرضى بعض موت مسبباً عضوية غرسة متلقي من العديد Berenguer)يف et al., 1998).
احليوانات يف الداجنة: املرض الكالب يف احلشوي الليشمانيات داء يف،حيدث كذلك،

جغرافية م. بؤر دائماًبشكل ليس لكن نفس.تواتر يف والكالب اإلنسان يف االنتشار يتشابه
البشرية للعدوى مناطق توجد ال لكن الكلبية، للعدوى مناطق يوجد قد أنه رغم . املنطقة،

وضوحاً أكثر األوىل لكن وجمموعية، جلدية آفات املرض احلضانة. يسبب 7دور . أشهر 3 
املرض وخامة اجلل. تتفاوت والتوسف،اآلفات الثعلبة من مناطق وتتضمن حاكة غري دية

والقدمني. وااللتهاب والوجه واألذنني العينني حول حتدث ما قد. غالباً اآلفات أن رغم
بثرات تتشكل أن النادر من لكن وجلبات وتقرحات عقيدات وتصبح التظاهرات. تتطور

تواتراً األكثر الغلوب: السريرية فرط دم، فقر متقطعة، ألبومنيمحى نقص الدم، يف غاما يولينات
من نوب حتدث كما الوزن، فقد النوام، الطحال، تضخم اللمفية، العقد تضخم الدم،

أحياناً املفاصل، والتهاب الكلية كبيبات والتهاب جداً. اإلسهال، فعالة غري األنتيمونية املعاجلة
شائع السر. Barriga, 1997)(والنكس األعراض وخامة تبدو حبملال متعلقة Loadيرية

قليلة أعراض لديها يكون بشدة املطفولة الكالب أن حيث من. الطفيلي، أكثر الربازيل، يف
جلية%30 سريرية أعراض لديها املنعدية الكالب يف. (Hipólito et al., 1965)من العدوى
للكالبLycalopex vetulusالثعلب مشاֲדة الربازيل شرق مشال تعانـي. يف بعضقد

أشكاالً أخرى تبدي بينما سريرياً ظاهرة غري عدوى من فيهااحليوانات مبا املرض، من خمتلفة
جداً وخطرية قاتلة .حاالت

االنتقال وطرق العدوى إقليم: مصدر ومن ألخرى منطقة من املرض وبائيات تتنوع
األمريكيتني. آلخر والك: يف الكالب هي احلشوي الليشمانيات داء الربيةمستودعات . لبيات

الذبابة عضة بواسطة اإلنسان إىل احليوانات هذه ومن الكلبيات بني العدوى اللوتزوميةتنتشر
اللوامس Lutzomyiaالطويلة longipalpis .باإلنسان الكلب لعالقة الوبائية األمهية أن يبدو

ألخرى منطقة من االنتشار. ختتلف بني عالقة أي املؤلفني بعض جيد مل اإلنسانبينما يف
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Paranhos-silva)(والكالب et al., 1976التخلص بعد اإلنسان يف االنتشار يف تغري أي أو
املنعدية الكالب Dietze)(من et al., 1997 .الكالب من التخلص أن آخرون مؤلفون يعتقد

اإلنسان يف العدوى انتشار خيفض Ashford)املنعدية et al., 1998) .
الوبائية البؤراملنطقة تتوزع حيث الربازيل، شرق مشال هي األمريكيتني يف أمهية األكثر

قاحلة شبه منطقة عرب مطولsemiaridالرئيسية لتجفاف تعرضت ريفي. والتـي املرض
املدن ضواحي يف املناطق أو اجلماهر يف حتدث قليلة حاالت مع أساسي، توزع. بشكل

بؤري للحا. الكالزار األعظمي التركيز حيثحيدث اجلبلية، الوديان أو املناطق يف الت
السهلية األماكن يف فرادية احلاالت أخرى، ناحية من دورية وبائية فاشيات مع متوطن املرض

األار)املنبسطة( قرب رطوبة، األكثر املناطق يف رئيسي بشكل وحتدث ، .
الربازيل الناقل: يف توزع مع للمرض اجلغرايف التوزع ومنالناقل. يتناسب الرئيسي،

الفاصدة هو الربازيل شرق لشمال املوطونة املناطق يف الوحيد، الطويلةاللوتزوميةاملمكن
مناللوامس شهرين بعد األعظمية لكثافتها تصل والتـي بكثرة، منتشرة حشرة وهي

للجفاف مقاومة وهي الغزيرة على. األمطار ويتغذى املنازل، وخارج داخل الناقل يوجد
و اإلنسانالكالب على أقل وبشكل الربية، . احليوانات

املصابة البالعات إىل للناقل املباشر الطريق توفر ألا خاص مناسب مستودع الكالب
اجللدية آفاִדا يف يف. بالطفيلي الطفيليات اكتشفت الربازيل، كريا، يف اֱדراة الدراسات يف

احل49من 77.6%جلد الليشمانيات بداء مصاباً وكلباً من 16.3%شوي مريضا43ًفقط
لذلك. مفحوصاً عند: باإلضافة مما جلدهم يف الطفيليات من أقل أعداد البشر لدى وجد
كمصدرAmostigotesالالسوائط. الكالب نادر بشكل وختدم اإلنسان جلد يف نادرة

الناقل . لعدوى
ا هو الربازيل شرق مشال يف احلشوي الليشمانيات لداء الربي Lycolopexلثعلبالثوي

vetulusالدجاج ويصيد املنازل قرب عادة يأتـي والذي جلد. ، يف كثرية الالسوائط
الناقل لعدوى هام مصدر وهي مستودع. Garnham, 1971)(الثعلب، يكون أن يتوقع

مثل األدنـى األمازون يف املدارية املطرية الغابات منطقة يف الربية الكلبيات أحد الطفيلي
با قليلوالية الداحبة والكالب اإلنسان عند احلاالت عدد حيث اإلقليم. را هذا يف استفردت
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الثعلبالدونوفانيةالليشمانية Cerdocyon thous،Lainsonمن et al 1969; Silveira et)

al., 1982(.
املتوسط األبيض البحر حوض ختدم: يف بينما أيضاً؛ األساسي املستودع هي الكالب

متعدد جنسأنواع من األوسط. كنواقلالفاصدةة الشرق هي: يف آوى وبنات الكالب
الفواصد لعدوى األساسي واملصدر اهلند. الثوي يف العكس أو: وعلى كالب يوجد ال

األساسي املستودع اإلنسان ويعد منعدية، أخرى  (,Bhattochoryo and Ghoshحيوانات

املدن. )1983 يف جداً عالياً املرض انتشار نتيجةكان هام بشكل تراجع لكنه البلد يف الكبرية
والفواصد البعوض من كل من ختلصت والتـي املالريا ضد احلملة،. للحملة أوقفت عندما

وبا انتعاش من بيهار للكالزارئعانت اإلنسان(ي يف واحلدوث اجلغرايف التوزع عند). انظر
احليوان املستودع ال: يـغياب حتت اإلنسان عدوى تلعب تظاهرقد يف هاماً دوراً سريرية

بواسطة. Manson and Apted, 1982)(املرض آلخر شخص من االنتقال الفاصدةحيدث
Phlebotomusاألرجلالفضية argentipesبالبشر ولوعة سامة حشرة -anthropophوهي

ilicفقط اإلنسان على اهلند. تتغذى اإلنسان: يف دم يف اجلائلة الطفيليات عدد أن وجد
الناقل لعدوى للعدوى. كافية صغرية بؤراً تشكل التـي املنازل، داخل االنتقال حيدث

(Manson and Apted, 1982) .السودان من: يف الربية القوارض يف العدوى وجدت
الداجنةAcomys albigenaوArvicanthis niloticus: األنواع األجرذاجلرذ: واجلرذان

Rattus rattusواللواحم :Felis philippsiوGenetta sangalensis .القوارض أن يعتقد
الثانوية املستودعات هي واللواحم املسبب للعامل الرئسية األثوياء هو. هي الفاصدةالناقل

يكون. P. orientalisالشرقية أن ميكن وبائية ظروف وحتت الدم، تطفلن اإلنسان عند يظهر
للناقل العدوى . مصدر
من الكثري بشكليعتقد جتول عدوى كان أصالً احلشوي الليشمانيات داء أن الباحثني

الربية احليوانات بني املصدر القوارض(حيوانـي ورمبا على)الكلبيات بعد فيما واشتملت ،
توسط دون البشر بني منتقلة عدوى املرض أصبح والحقاً، دورִדا، يف الداجنة الكالب

الكالزار حالة يف كما حيوانـي اهلندمستودع هو. يف الفرضية هذه لصاحل برهان : هناك
والتـي السريري وللمرض واستعدادها للطفيلي التكيف من منخفضة درجة لديها الكالب
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للمرض الطبيعي التاريخ يف آخر جديد ثوي أا األمريكيتني. تقترح الثعلب: يف أن اقترح
Cerdocyon thous،ًمريضا يكون أن دون منعدياً يصبح الذي األصلي،قد، املستودع يكون

كل هو: على احليوان أن إلثبات العدوى متركز معدل خاصة جديدة، أحباث إىل حنتاج
األصلي .(Lainson, 1983)املستودع
الطفيلي:التشخيص استعراف على احلشوي الليشمانيات داء إثبات داء. يعتمد شكل يف

ناد األمريكيتني يف حيدث الذي احلشوي الدمالليشمانيات أفالم يف الطفيلي يرى ما راً
اهلند. احمليطية يف الكالزار على إجيابية نتائج تعطي أن التقنية هلذه األكثر. ميكن اإلجراء
رشافة) يـإحياب98%(حساسية خطورةaspiratianهو ذات التقنية هذه لكن طحالية،

التخثر ومشاكل الدم فقر مرضى يف خاصة رشاف. عالية تكشف أن العظمميكن نقي ة
يف الطفيلي وجود القص أو اللمفية 54%  86%احلرقفي العقد لرشافة وميكن احلاالت من

يف تكشفها احلاالت 64%أن يكون. (WHO, 1984)من عندما للمرض، الباكرة املراحل يف
آخر وسط أي أو نيكول نيل ماك نويف وسط يف الزرع يستخدم أن ميكن نادراً الطفيلي

ا أو القدادمناسب يف الصفاق داخل لكال. لتلقيح املتواقت االستخدام يعطي ما غالباً
أفضل نتائج حساسة. الطريقتني الطريقة هذه حديثاً؛ البوليمرياز سلسلة تفاعل استخدم

ميزات تقدم لكنها املثبتني، املرضى يف العظم ونقي اللمفية العقد لرشافة اֱדهري كالفحص
ا يف املرض إلثبات سليبإضافية جمهري فحص لديهم الذين املشتبهني أنه. ملرضى الرغم على

استخدمت إن االختبار حساسية تزداد لكن الترشيح ورق على الدم عينات استخدام ميكن
اللمفية العقدة أو العظم نقي Osman)رشافات et al., 1997) .والكلبيات الكالب قد: يف

تلقيح أو بالزرع يستفرد أو الطفيلي أويالحظ اجللدية اآلفات من مادة باستخدام القداد
امليتة احليوانات املعتادة. أحشاء الطرائق تعطي ال عندما املناعية االختبارات عادة تستخدم
أو نتائج الطفيلي إليهالكشف حيتاج التـي الوسائط تتوفر .ال

مع املتصالبة التفاعالت أن رغم مفيد، املناعي التألق الاختبار مزعجةكروزيةاملثقبية
ضعف( النوعية)نقطة املستضدات باستخدام ذلك جتنب وميكن املباشر. ، التراص اختبار

من أكثر حساسية ذو احلشوي الليشمانيات داء استخدم 96%ونوعية 99%لكشف إن
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املناسب Boelaet)(التمديد et al., 1999 .باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز مقايسة ) إليزا(تظهر
السودان 93.6%ونوعية 93.4%حساسيةIgGدادألض يف. Elassad et al., 1994)(يف

باإلن:الربتغال املرتبط املناعي املمتز مقايسة  90.5%ونوعية100%حساسية) إليزا(زميـتظهر

حدية 91.4%تكهناًو امتزاز قيمة مع اإلنسان، حساسية0.100يف تظهر الكالب،  80%يف

حدية 96.6%اًوتكهن 94.3%ونوعية قيمة كل. 0.200مع اإلنتاج: على نتائج تكن مل
reproducibilityًمتاما مقبولة Mauricio)(لالختبار et al., 1995.

املساعدة التائية اللمفاويات الستجابة انتشار احلش2هناك الليشمانيات داء الفعاليف وي
األ إنتاج تتضمن اإلEيجوالتـي اختبار يدل قد لذلك األ، ألضداد عدوىEيجليزا على

آتا. فعالة يف(1998)ورفاقهAttaوجد األضداد احلشوي،23هذه الليشمانيات بداء مريضاً
بعداوى املصابني األشخاص يف توجد الشاغاسيةومل الكروزيةأوالليشمانية حتتاملثقبية

األصحاء األشخاص يف أو الع. السريرية بعد ملحوظ بشكل القيم اختبار. الجִדبط يظهر
باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز حساسية) إليزا(مقايسة لكشف 96.7%ونوعية 98.5%النقطي

الدونوفانيةمستضدات وحساسيةالليشمانية الدوران؛ لكشف 98.9%ونوعية 98.5%يف
ضد الطفليةاألضداد . الليشمانية
ض: املكافحة الليشمانيات داء مكافحة إجراءات واملستودعاتتوجه النواقل استخدام. د

مثل الثمالية احلشرات تكونDDTمبيدات عندما رائعة نتائج يعطي وحوهلا املنازل يف
جائزا املبيدات هذه خالل). مباحاً(استخدام ملحوظ بشكل اهلند يف الكالزار وقوع اخنفض

التـي املناطق من عملي بشكل العدوى واختفت للمالريا املضادة رذهااحلملة أال. مت جيب
احلجارة، جدران احليوانات، أوكار حول ترذ أن كذلك جيب ولكن باملنازل الرذ يقيد

الناقل فيها يتوالد التـي األخرى واألماكن .والنفايات،
الثعلب جتمعات ومكافحة منتظم بشكل املنعدية الكالب من التخلص املهم من

populotronتك التـي املناطق يف اإلمكان حيواينقدر مصدر من العدوى فيها يف. ون
بشكل اإلنسان يف املرض وقوع املنعدية الكالب على القضاء أنزل اليونانية كريك جزيرة

كل. هام من: على التخلص فعالية تقدر مل الربازيل شرق مشال يف النشيطة احلمالت يف
ين مل الكالب من التخلص أن التجريبية الدراسات وأبدت الكالب وقوعجتمعات قص
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البشرية Dietze)العدوى et al., 1997) .أخرى هامة مستودعات توجد ال إنه لليشمانيةمبا
اآلخرينالشاغاسية األشخاص من جلي بشكل تأتـي اإلنسان عدوى فإن املناطق هذه .يف

املنشأ إنسانية العدوى فيها التـي املناطق يف وتعاجل احلاالت تكشف أن على. جيب
أن من برهنتالرغم املناعة، تثبط العدوى ألن عملي غري الليشمانيات داء ضد التلقيح

مشيقة مبستضدات احملقونة الفئران يف حتقق اجلزئي التحصني أن التجريبية الدراسات
الشحميةpromastigoteالدونوفانية اجلسيمات يف  (,liposomes،Ali and Afrinاֱדبولة

أن. )1997 احلسابية النماذج اليشمانياتتوحي داء مكافحة يف فعالية األكثر الطريقة
املنال سهل الناقل يكون عندما احلشرية املبيدات استخدام هو األكثر. احلشوي الثانية الطريقة

والكالب الناس وتلقيح لألطفال احملسنة التغذية عرب الثوي استعداد إنقاص هي . فعالية
كمستود ختدم التـي الكالب معاجلة من الطريقتنيالتخلص كلتا من فعالية أقل عادة ع

(Dye, 1996).
عـراجـالم
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المְק. 1 Trematodiases .1قوباتثْأدواء

بالذوانبالتها الجلد CERCARIAL DERMATITISب

ICD-10 B65.3

السباحني:املرادفات جلد ،(Bather's dermatitis, Swimmer's dermatitis)التهاب
السباحني الرخويات،حكة جامعي البلهارسيclam diggerحكة اجللد التهاب ،.

ذوانب:السببيات هي املرض هذا الcercariaeعوامل خاصة(طرييةالبلهارسيات
التالية األجناس من األ: األنواع والبلهارسيلة،Australobilharziaسترااليةالبلهارسية

Bilharziella،العمالقة الصغرية،Gigantobilharziaوالبلهارسية والبلهارسية
Microbilharzia،الطري الدغ الشعريةOrnthobilharziaوبلهارسية والبلهارسية
Trichobilharzia(اإلنسان غري الثدييات ذوانب أو التالية(، األجناس البلهارسية: أنواع

الشرقيةHeterobilharziaاملغايرة )املنشقة(والبلهارسيةOrientobilharziaوالبلهارسية
SchitosomaواملشقوقةSchistosomatiumإىل تنتمي البلهارسياتوكلها فصيلة

Schistonomatidae.زائ ثوي مألوف(غاإلنسان األنواع،) غري الطفيليهلذه لنمو يؤدي وال
اجللدي موقعه . خارج

نفسها احلياة بدورة البلهارسيات كل البلهارسياتا(تتشارك داء فصل وجود) نظر رغم
التفاصيل يف البالغ.فروق قبل ما مرحلة على البيوض الطفيل،preadult stageحتتوي وهي

miracidium،ب مع تطرح النهائيعندما الثوي بول أو املاء،راز إىل البيضة تصل ،وعندما
قوقع هو والذي مناسب، متوسط ثوي عن حبثاً ويسبح الطفيل عادة) snailحلزون(يطلق

جنس إىل امللتويينتمي املنقعية،Bulineusاحملار الشركيةLymnaeaأو أوNassariusأو
املستويةPhysaاملنفخة املقوقعة آخرStagnicolaأوPlnorbisأو جنس ختترق. أو

الرخوي جسم اهلضميةmolluskالطفيالت الغدة الكبدي(وتغزو تتطور) البنكرياس حيث
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البالغ، قبل ما أخرى مرحلة األبواغإىل كيسة ما.sporocystوهي أخرى مرحلة تتشكل
الريدية وهي األبواغ، كيسة خالل البالغ تؤدتـيوال،rediaقبل مابدورها مرحلة إىل ي

األخرية البالغ الذانبة،قبل الذيل. cercariaوهي الشوكية الذانبة تنضج أسابيع عدة وبعد
ائي ثوي عن حبثاً ساحبة القوقع إعداؤها. وتغادر ما،بسرعةinfectivityيتراجع وغالباً

ما خاللمتوت ثوياً جتد أخرى24مل مثقوبات لذوانب وخالفاً تشكل: ساعة؛ ال
الذانبة خليفة مباشرةMetacercariaالبلهارسيات النهائي الثوي جلد تغزو ذلك عن ،وبدالً
ذيلها تفقد الوقت ذلك يفtailويف هيستولوجية لتبدالت لتصبحtegumentاللحافةوختضع

البلهارسية مسوخ تسمى يافعة األوعية.schistosomulaطفيليات البلهارسية مسوخ ختترق
أو الرئتنيالدموية إىل وִדاجر أيام،اللمفية عدة تبقى تصل،حيث حيث الكبد إىل تتابع مث

وتقترن النضج البيوض،mateإىل بوضع تبدأ حيث النهائي موقعها إىل ִדاجر . ومنه
ال للبلهارسيات النهائيون هيتـياألثوياء اإلنسان عند بالذوانب اجللد التهاب تسبب

وغريمه واإلوز الرومي املائيةالديك الطيور من الراكون،ا مثل الربية أو الداجنة الثدييات أو
املاء(والقضاعة اإلنسان. والقوارض) ثعلب الوصول: يف قبل اجللد يف عادة الذوانب تتخرب

الدوران جهاز لإلنسان. إىل النوعية البلهارسيات أنواع الدموية(تسبب ،البلهارسية
ذاتواملنسوية،واليابانية احملدودوغريها العدوى) التوزع من كجزء سريرية متالزمة أيضاً
عادة،الطبيعية خطورة أقل لدى.لكنها من10 (36%)كان مؤلفة جمموعة سائحا28ًمن

مايل يف البشرية البلهارسيات بداء منعدين أصبحوا أفريقيا(أملانياً اجللد) غرب التهاب أعراض
. (Visser et al., 1995)بالذوانب
واحلدوثالت اجلغرايف ويف:وزع العامل، من مكان كل يف بالذوانب اجللد التهاب حيدث

املناخات ال،كل األماكن كل الناستـيويف فيها أو-يصبح املهنية أنشطتهم خالل من
املغمورة-الترفيهية واألراضي اإلرواء وأقنية والبحريات األار يف امللوثة املياه مع متاس على
السواحلواحمليطات هم. قرب تعرضاً األكثر اللوا،السباحون: اֱדموعات يقمنتـيالنساء
الرخويات،بالغسيل وجامعو األرز حقول يف والعمال أن.clam-diggersوالصيادون ورغم

كحاالت سوي بشكل حيدث بالذوانب اجللد أوبئة،فراديةالتهاب عن التبليغ مت فعلى- فقد
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املثال فاشي: سبيل بنيحدثت الواليات11ة يف حوض يف السباحة خالل املرض التقطوا طفالً
اكتنفت،(Anon, 1992)املتحدة تايال58وأخرى يف األرز حقول يف ندعامالً

(Kullavanijaya and Wongwaisayawan, 1993) .
التهاب من عديدة حاالت هناك تكون أن احملتمل فمن صعب الدقيق التشخيص أن مبا

بال أبداًاجللد متييزها يتم مل كل. ذوانب إليه: على تشيري ما من شيوعاً أكثر املرض أن يبدو
الرمسية املتحدة: اإلحصائيات الواليات يف يف ميشيغان حبرية منطقة يف أجري مسح : ففي

من317استعرفت بشرية واحدحالة صيف يف بالذوانب اجللد ،(Linadblade, 1998)التهاب
أجري آخر مسح استعرفت555بنيويف سويسرا يف جنيف حبرية يف حالة153سباحاً

Chamot)حمتملة et al., 1998).
اإلنسان يف زائغ:املرض طفيلي ضد دفاعي تفاعل أساساً هو بالذوانب اجللد ،التهاب

تقريباً احلاالت كل يف ثويه حيطمه حتسيساً،والذي يسبب .أرجياsensitizationًلكنه
ش يتعرض األوىلعندما للمرة للذوانب عادة: خص خفيفة األعراض دون،تكون متر وقد
أحد يالحظها ومابني،أن التعرض بعد 30أما حبكة: دقيقة10  املصاب الشخص يشعر

خالل،عابرة تزول بقع 24وتظهر مترافقة: يوما5ً  14بعد. ساعة10  حطاطات تظهر
البقع ظهور مكان مؤقتة حكة أنه،مع القليلةومبا األيام يف مناعية تفاعالت وجود يتوقع ال

بدئية لعدوى خالل،األوىل تتخرب الذوانب أن مالبيكي30ومبا طبقة يف تقريباً فإنֵקه،دقيقة
ال األعراض أن يسببهتـييفترض الذي الضرر عن نامجة األوىل القليلة األيام يف حتدث

ال الكيميائية واملواد التق،يطلقهاتـيالطفيلي السريرية التظاهرات ايةتـيترح قرب تظهر
امليت للطفيلي أرجياً تفاعالً األول Baskin)الحظ. األسبوع et al., 1997)مرضى أن

األيج ينتجون بالذوانب اجللد اجللدE التهاب التهاب دون الشواهد من مرات بأربع ،أكثر
ال النظرية املوجودة هذه املرض: تقولتـيتدعم سبب عاجلإن حتسس فرط تفاعل . هو

من شدة وأكثر أسرع سابقة تعرضات نتيجة احملسسني األشخاص عند الثانوية االستجابة
األويل استجابة. التفاعل وقدرة الطفيلي نوع على اعتماداً ما حد إىل األعراض تتنوع

املصاب املتعرض،. الشخص اجللد على محراء بقع أوالً خالتـيوالتظهر باحلك لتبدأ
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90 العدوى30  بعد 12وبعد. دقيقة ويعا: ساعة6  بقعي طفح الشخص عند نـييظهر
شديدة حكة Narain)من et al., 1994)وبعد ،20 الطفح10  هذا بدل يظهر ساعة

االشخاص،حطاطات بعض عند أسبوع،أو خالل احلطاطي الطفح يزول ملحوظة؛ شرى
الشه حتـى يستمر قد أنه رغم سوي للعدوى. ربشكل كنتيجة مضاعفات حتدث قد

اخلدش عن نامجة ثانوية . جرثومية
ال التجارب منتـيأظهرت طريية بذوانب منعدية وفئران رومية ديوك على أجريت

الذيداتية الشعرية Zidati)Horakالبلهارسية et al., 1988 (ال املستضدات تسببتـيأن
الغازي الذوانب يف موجودة جلدياً ال- ةتفاعالً البلهارسية مسوخ عنتـيوليس تنتج

. متايزها
احليوانات يف يفمت:املرض بالذوانب اجللد التهابات من عارضة حاالت عن اإلبالغ

والكالب مالكيها،القطط عند املرض حدوث مع بالترافق يف،معظمها حدִדا أن يبدو
اإلنسان عند هو مما وبكثري تواتراً أقل الداجنة أن،احليوانات عن نامجاً هذا يكون وقد

أقل أعراضهااحليوانات إيصال على بفروها،قدرة خمفية اآلفات ذلك.وألن من من: أكثر
الشصية بالديدان اجللد التهاب عن بالذوانب اجللد التهاب متييز النامجةhookwormالصعب

ممسودات األنكلوستوماتnematadesعن فصيلة .من
االن وطرز العدوى املياه:تقالمصدر جممعات شواطئ هي لإلنسان العدوى مصادر

ال القواقع تعيش حيث املاحلة أو الذوانبتـيالعذبة ثالثة. تطلق الوبائيات علماء استعرف
األوىل يف منطي؛ بشكل العدوى فيها حتدث العذبة: مواقع املياه جتمعات يف العدوى تنشأ

املائيةتـيال الطيور الربية) اخل...الروميالديك،األوز(تألفها الثديات ،الراكون(أو
عادة،)اخل. ..القضاعة التالية األجناس من الطفيليات تكون احلاالت هذه البلهارسية: يف

العمالقة،ستراليةاأل الشعرية،البلهارسية والالبلهارسية القواقعتـي، يف وتتطور الطيور تعدي
التالية األجناس التاليةاملنفخةأوةالشركيأو،املنقعية: من األجناس أو املغايرة: ؛ أوالبلهارسية

والاملشقوقة التاليةتـي، القواقع يف وتتطور الثدييات أواملنفخةأواملنقعية: تعدي
Stagnicola .الثانية احلاالت: يف هذه ويف املاحلة املياه جتمعات شواطئ يف العدوى تكتسب
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التالي األجناس إىل الطفيليات األسترالية: ةتنتمي العمالقةأوالبلهارسية أوالبلهارسية
أوالبلهارسية الشرقيةالصغرية وتتطورتـيوال،البلهارسية املهاجرة أو البحرية الطيور تعدي

مثل البحرية القواقع الثالثة.Ilyanaccaيف واألراضي: يف األرز حقول يف العدوى تكتسب
احليوانا بطفيليات املسكونة الربية،املغمورة والقوارض الداجنة املغزليةوتشملت البلهارسية

spindaleالربية واجلرذان البقريات يعدي نوع Inder)وهو et al., 1997)،البلهارسيةو
وهي الدوثيتية،البقربلهارسيةالبقرية القوارض،تـيالDouthittiواملشقوقة تعدي

األمريكية املغايرة التـيالوالبلهارسية قوقع،كالبتعدي املتوسط التعدي يكون ما غالباً
املستوية القوقعة فصيلة . من

خالل الثوي جللد املباشر الذوانب اختراق هو االنتقال تشكلها24طرز من . ساعة
صعب،: التشخيص للمريضالتشخيص السريرية األعراض مشاهدة على أساساً ويعتمد

ال املائية للمصادر مباشر تعرض البشريةتتوتـيوقصة غري البلهارسيات أنوياء فيها . اجد
الناجحة املعاجلة فإن أخرى أرجية حاالت بوجود تستبعد وال متاماً أعراضية املعاجلة أن مبا

العدوى توكيد يف تساعد توطد. ال أن املصلية املناعية االختبارات من للعديد ميكن أنه ورغم
التألق(التشخيص للذوان،اختبار هولني البيضة،بتفاعل حول ) اخل..circumovalالترسب

الطفيلي، من مناذج تتطلب كلها بـفإا العدوى بعد إجيابية نتائج 24وتعطي يوما10ً 
باإلن.فقط املرتبط املناعي املمتز ومقايسة الالمباشر املناعي التألق من كل زميـاستخدم

البلهارسية) إليزا( مستضدات باستخدام العدوى جتاريلتشخيص بشكل املتوفرة إال،البشرية
حساسية أقل النتائج Kolarova)أن et al., 1994) .

ومتوسطني: املكافحة ائيني أثوياء وجود يسببه الذي الواضح االختطار عن النظر بغض
بالذوانب اجللد التهاب بالواليات،لعوامل ميشيغان حبرية منطقة يف أجريت دراسة وجدت

اختطا أن فيهاملتحدة تعرض الذي اليوم من والوقت الشخص عمر على يعتمد العدوى ر
امللوث التعرض،للماء فيه حدث الذي املاء،الشهر وسطحية الطحالب من العايل واحملتوى

عملياً. (Lindblade, 1998)) ضحالته( للتعديل قابل العناصر هذه من التحكم. القليل ميكن
حق أو البحريات يف القواقع الرخوياتبتجمعات مببيدات الري أقنية أو األرز (Kolarovaول
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et al., 1989(،ًكبريا إيكولوجياً ضرراً الطبيعية املياه مصادر يف استخدامها يشكل رمبا . لكن
للقواقع مالءمة أقل بيئة سيوفر الطبيعية األحواض حالة يف النباتات من التخلص وسيتم،إن

القا من الطني أزيل إذا منها من. عالتخلص للتخلص الربازيكنتيل طعوم استخدام حيبذ
الطيور، يف الناضجة الواحدةالطفيليات مقدار جرعات لثالث حنتاج لكل200ولكن مغ

البيوض؛ إفراز يف مستدمي إنقاص إلحداث مابطة الفترة الظهوروخالل : pre-patentقبل
من واحدة ا22.5جرعة من للوقاية كافية يومياً بطة لكل مستدميمغ بشكل النتشار

(Muller et al., 1993) .اليابان اآلخرين: يف واألشخاص األرز حقول عمال حتصني مت
النحاس وتتبخرتـيالcopper oleateبأوليات اجللد على رهيم،تطبق استخدام ميكن كما

الغاية لنفس النفتاالت ميتيل ا. ثنائي من اخلروج فور جيداً السباحون يتجفف أن ملاء،حيبذ
ببطء بتجفيفه للهواء نسمح عندما أفضل بشكل اجللد ختترق الذوانب .ألن

عـراجـلما
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الخصية متفرعات CLONORCHIASISداء

ICD-10 B66.1

الصينية:املرادفات الكبدية املثقوبة عن،داء النامجة العدوى الشرقية، الكبدية املثقوبة داء
الصي اخلصية .Clonorchis sinennsنـيمتفرع

الصي: السببيات اخلصية طوهلاClonorchis sinennsنـيمتفرع صغرية ممسودة
20 وعرضها12  5مم شفاف3  حممر وجسمها لإلنسان،مم الصفراوية األقنية يف يعيش

للسمك اآلكلة الثدييات من عديدة أخرى وأنواع واجلرذان والكالب والقطط ،واخلنازير
املؤلفني بعض جنسويضعها اخلصيةضمن منOpinthorchisمتأخر البالغة الديدان ألن

اخلصيةجنس اخلصيةوجنسمتفرع املظهرمتأخر يف يف،متشاֲדة واضحة فروق هناك لكن
البالغ قبل ما ذلك. املراحل من أكثر االسم،بل اخلصيةاستخدم الطبيمتفرع األدبيات ةيف

عام مرب،1907منذ له العودة تبدو دورة. رةولذلك ليكمل متوسطني ثويني الطفيلي يتطلب
الوصاد. حياته ذات املائية القواقع أحد هو أنواعoperculateاألول مثل الصابورةالكبرية

AlocinmaوالناهومةBulimusوالقامتةMelanoidesواخلَدֲקخְקدֲקةParafossarulusواملُوְקزָקبة
امليزاب( أن،Semisulcospira)ذات املنشوريةويبدو أمهيةاخلدخدة األكثر التوي هي . منها

الثا املتوسط مننـيالثوي أكثر من واحد العذب100هو املاء مسك من أعضاء(نوع غالباً
الشبوطيات فصيلة بشكل12ويستهلك،Cyprinideaمن اإلنسان قبل من فقط منها

ربيان،منتظم من أنواع لثالثة ميكن الع) القريدس(كما متوسطاملاء كثوي ختدم أن ذب
.ثانـي

جنني ذات بيوضاً املنعدى النهائي الثوي كاملembryonated) متماضغة(يطرح بشكل
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برازه العذب.يف املاء إىل البيوض وصلت ) األحواض،الربك،األهوار،البحريات،األار(إذا
تطورها تتابع فإا املناسب املتوسط الثوي ال،)مناءها(ووجدت البيوضيبتلع تـيوال،قوقع

يرق وتطلق األمعاء يف الطفيلlavraةتفقس أو جدار. miracidiaمهدبة الطفيل خيترق
اهلضمية الغدة ويغزو الكبدي(األمعاء األبواغ) البنكرياس كيس والذيsporocysteويصبح

الريديات هي أخرى يرقات يرأوبد.redieaينتج تنتج األبواغ كيس الريدية تغادر قاتن
هيأ البالغية قبل تناسل. الذوانبخرى البالغ قبل ما مرحلة يف الريقات تضاعف يسمى

الف(الريقات األطوار للمثقوباتpedogenesis)ةتيتناسل مميزة الذوانب. وهو خترج
الطورتـيوال- يرقات متوسط-اليفعيهي ثوي عن وتبحث تنضج عندما القوقع من
جتده،يـثان أن جيب 48خاللوالذي ستموت24  أو مسكة. ساعة جلد الذوانب ختترق

الذانبة خليفة الكيسة هذه تسمى جسمها حول مقاوماً جداراً ومشكلة ذيلها فاقدة
metacercariaالعضالت) تنتشر(وتدخل حتت أو الضام النسيج يف أو السمكة جلد .حتت

تقريب شهر خالل النهائي للثوي معدية الذانبة خليفة . اًتصبح
منعدياً نيئاً مسكاً النهائي الثوي يستهلك اإل،عندما يف الذانبة خليفة عشريتتكيس ثنا

اليافع. للثوي الطفيلي باجتاهjuvenileخيترق الصفراء جريان عكس ويتحرك فاتر أمبولة
الصفراوية بعد،األقنية اجلنسي النضوج إىل الطفيلي 4ويصل بوضعأسابيع،3  ويبدأ

ثانيةالبيوض، احلياة دورة اجلرذان.وتعاد أن: يف ال32%تبني الذانبة خليفة تدخلتـيمن
الكبد، إىل تصل خاللالثوي ببطء مث األوىل يوماً الثالثني خالل بسرعة ينمو الطفيلي وأن
الالحقة يوماً خالل). Kim, 1995(الستني اإلمجالية احلياة دورة تقريبا3ًتكتمل لكن،أشهر

للط حتـىميكن تعيش أن الناضجة . سنة40فيليات
اجلغرايف واليابان:التوزع الصني يف حمدودة اخلصية متفرعات بداء املوطونة املناطق

وسنغافور كوريا ومجهورية وفيتنامةوماليزيا كمبوديا،وتايوان يف وجوده احملتمل ومن
الشعبية الدميقراطية ليو ها،ومجهورية يف بشرية حاالت وجدت املتحدةكما والواليات واي

آخر، مكان أي إىل قط يسافروا مل أشخاص عنبني نامجة احلاالت هذه تكون قد ولكن
موطونة مناطق من مستورد منعدى مسك عديدة. استهالك بلدان يف فرادية حاالت شخصت
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موطونة منطقة زاروا الذين عند أو موطونة مناطق من املهاجرين عند العامل سبيل. من على
مبعدل: ثالامل انتشار الوالياتصينياًمهاجرا150ًبني26%وجد يف نيويورك مدينة يف

العدوى معدل وكان بكندا400بني15.5%املتحدة مونترييال يف فحصوا  (,Sunمهاجر

(1980.
إنسانية: احلدوث بقايا يف الطفيلي بيوض وجدت حيث قدمية البشرية العدوى أن يبدو
لـ يني.سنة2.600تعود البشر بني االنتشار املوطونة،30و7قدر املنطقة يف حالة معمليون

وحدها20 الصني شرق جنوب يف منعدية أا يعتقد تقريباً حالة هو. مليون إقليم بـييف
يف: يـالصين العدوى و5.8%وجدت السكان و36.4%من القطط اخلنازير16.7%من من
و3.8%و12.2%و القواقع من نوعني من17.2%و18.2%و48.1%يف أنواع ثالثة يف

Chen)األمساك et al., 1997)تشخص مل كوريا مجهورية يف األوىل البشرية احلالة أن ورغم ،
عام أن1915حتـى الصيإال اخلصية انتشاراًنـيمتفرع األكثر البشري الطفيلي اآلن هو

عام. (Rim, 1990)هناك الرب1997يف لعينات فحوصات معدالًأظهرت البلد ذلك يف از
مقداره البشرية يف،11.3%للعدوى العدوى اجللد داخل االختبارات كشفت حني يف

بني%27.6 ومن املفحوصني؛ أولئك وجد25من اختبارها مت األمساك من أنواع7نوعاً
من تراوحت انتشارات مع Joo)30%إىل2.8%منعدية et al., 1996) .ميثل ذلك ورغم

ا مضت،هذا عدة عقود خالل حتسناً عاملوضع دراسة1987ففي وجدت املثال سبيل على
لـ80.3%أن عينة متوسطه76من ما تفرغ كانت كل27.781شخصاً يف من1بيضة غ

Hong)الرباز et al., 1994) .فيتنام يف: يف العدوى و12.7%وجدت البشر من13.3%من
و األمساك53.4  100%القواقع األكربتـيالمن السمك أن حدد وقد املزارع، يف ترىب

بالعدوى تواتراً األكثر Kino)كان et al., 1998) .أن اليابان يف املناطق بعض يف وجد
و%20.6 الكالب منعدية45.5%من كانت املفحوصة القطط . من

األطفال من البالغني وبني اإلناث من الذكور بني انتشاراً أكثر العدوى أن كلوجد يف
املوطونة القائلة. املناطق احلقيقة إىل املوجودات هذه أولئك:عزيت إصابة اֱדموعات أكثر إن

الن السمك يأكلون غالباًـالذي . يء
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واحليوانات اإلنسان يف بقاء: املرض مدة وعلى الطفيليات عدد على الداء أعراض تعتمد
مستمرة عدوى إعادة حدثت إذا وفيما ت. العدوى فالعندما وحديثة حقيقية العدوى كون

عادة، للمرض تظاهرات يعاتوجد فقد أمداً وأطول شدة أكثر العدوى تكون عندما نـيأما
اليوزينيات وكثرة ومحى البطن داخل ضغط وحس وإسهال الشهية فقد من يف. املريض
الصفر األقنية وانسداد إيالم مع الكبد يف تضخم يوجد قد واألقدم األثقل اوية،العداوى

وحنب وذمة مع تشمع حيدث قد أنه Chen)وصف. حتـى et al., 1989)مراحل ثالثة
القطط يف حادة،: للعدوى حتـىمرحلة نوعيةأسابيع،5مدִדا أضداد توجد وفيها

حتـى،AيجواألGيجواألMلأليج تدوم حادة، حتت فيهاأسبوعاً،28مرحلة وتوجد
األ فقطواألGيجأضداد مزمنة،ومر،يج األحلة أضداد فيها وجد. فقطGيجاكتشفت

أن املعايري هذه على اعتماداً حتت74من3.9املؤلفون املرحلة يف كانوا فحصهم مت مريضاً
و املزمنة96.1احلادة املرحلة يف . كانوا

ضئيالً أذى احلديثة اخلفيفة العدوى داء. تسبب عن والنامجة لألذى الرئيسية األمناط
الصيمتفرع اخلصية الصفراويةنـيات األقنية يف للمخاط املفرزة الظهارة تنسج فرط هي

باألقنية، احمليطة املنطقة يف واليوزينية اللمفاوية باخلاليا والتهاب لألقنية موضع تـيوالوتوسع
التليف إىل فعلياً وإىل. تؤدي التهيج إىل التغريات منkD-24تعزى املنتج بروتينار سيستني

Park)الطفيليقبل et al., 1995) .شائعة مضاعفة الراجع القيحي الصفراوية األقنية التهاب
الصفراوية األقنية انسداد عن أيضاً.تنتج متواتر اخلفيف البنكرياس داء. التهاب يذكر

غالباً، الصفراوية اخلصيات لتشكل مرسب كسبب اخلصية أنمتفرعات Houإال et al.,)

بن1989) جيدوا الفرضيةمل هذه تدعم سريرية كل. ية عدوى: على اشتراك أن تأكد لقد
الصي اخلصية األقنيةنـيمتفرع لسرطانة مرسب عامل للكحول املفرط االستهالك مع

Shin)الصفراوية et al., 1996) .
االنتقال وطرز العدوى الصني:مصدر يف أجريت دراسات الداء،أظهرت انتشار حيث

متفاوت الصيأ،الطفيلي اخلصية مبتفرع البشرية العدوى علىنـين أساسي بشكل تعتمد
الروتي االستهالك وعلى العدوى مستودعات وتواجد املتوسطني األثوياء للسمكنـيوجود
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اجلمهرة قبل من جيداً املطبوخ املرض). Fang, 1994(غري انتشار حيد الذي الرئيسي العامل
األول، املتوسط الثوي توفر عهو للطفيليألن مستعدة القواقع أنواع من فقط قليالً . دداً

املنشورية وفيتنام،اخلدخدة كوريا ومجهورية واليابان الصني يف الرئيسي الثوي أنواعاًهي إال
أيضاً مستعدة الثا. أخرى املتوسط مننـيالثوي أكثر ألن أقل حمدد عامل من100هو نوع

القريدس من أنواع وعدة العذب املاء الناميمسك الطفيلي تؤوي أن مستودعات.ميكن
هي آكلة: الطفيلي أخرى ثدييات وعدة واجلرذان والكالب والقطط واخلنازير اإلنسان

بوجود.للسمك الطبيعة يف العدوى استدامة البيئةيتعزز نفس يف املستودعات هذه
املتوسطاإل الثوي مثل منعدية- يكولوجية تصبح لن بدونه يطرح:القائلةحلقيقةاوالذي إنه

يوم كل الرباز من غرام كل يف البيوض من آالف لتخصيب. عدة البشري الرباز استخدام
فعالة العدوى على احلفاظ يف ساعدت الصني يف شائعة ممارسة الشبوط . أحواض

الربازية: التشخيص املادة يف الطفيلي بيوض إجياد على للعدوى النوعي التشخيص يعتمد
مسبار على املغناإلأو سلفات من قوي حملول بإعطاء املتبوع عشري إلحداثـثنا زيوم

طرقينصح،. للمرارةrteflexانعكاسيتقلص استخدام قليالً، الطفيلي احلمل يكون عندما
الرباز عينات لفحص البيض أن. تركيز إال الزنك، بسلفات التعومي طريقة املؤلفني بعض حيبذ
الوصا ذات البيوض من امللحيةالعديد احملاليل يف للتثفل متيل الطفيلي. د احلمل تقدير ميكن

لستول التمديد طريقة بواسطة الرباز يف البيوض حتـى. (Rim, 1982)بعدِّ وجود يشكل
اإلنسان،100 عند خفيفة عدوى الرباز من غرام كل يف بيضة100  1.000وبنيبيضة

من وأكثر معتدلة ثقيلة1.000عدوى عدوى تعترب.(Manson and Apted, 1982)بيضة
الصيبيوض اخلصية صغريةنـيمتفرع فهي جداً 35طوهلا(مميزة وعرضها28  ميكروميتر

19 حول) ميكروميتر12  واضح وحرف مصفر ثخني جدار مع جنني وذات بيضوية
كل. الوصاد وال،على آسيا شرق جنوب يف األخرى املمسودات من تعديتـيالكثري
أحياناًاإلن اخليفاءمثالً(سان املناسلheterophyesHeterophyesاخليفانة وخلفية

الزباديMetagonimus yokogawaiاليوكوغادية اخلصية ،Opinthorchis viverriniومتأخر
معوية طفيليات منها اثنني التابعة) وأول تلك عن فعلياً متييزها ميكن ال بيوض ملتفرعهلا



وادات (األدواء الديدانية) : أدواء املَْثقوبات158 الدُّ

الصي باֱדهر. (Ditrich et al., 1992)نـياخلصية للبيضة السطحية البنية فحص
احمليطنـيلكترواإل يف بذلك القيام الصعب من ،لكن الطفيلي الستعراف تعويالً أكثر طريقة

. السريري
الصوت وفائق الصفراوية األقنية تصوير مثل السريري التصوير دراسات تظهر قد

ت أشكاالً احملوسب املقطعي بالعدوىوالتصوير كل). Lim, 1990(وحي أن: على يبدو
التقنيات هذه ونوعية األقل- حساسية على الصوت بفائق التصوير حلالة غري-بالنسبة

Hong)وجد،كافية et al., 1998)مقدارها إجيابية بني52%نتيجة الصوت فائق باستخدام
و بيوضاً يطرحون الذين ع49%املرضى كانت الذين املرضى سلبيةبني عندهم الرباز . ينات

املناعية التشخيصية االختبارات من العديد باستخدام اقتراح اجللدي. هناك االختبار يظهر
بسيطintradermalاألدمي اختبار وهو فورية حساسية كانت،فرط إن يدل ال لكنه

حديثة من. العدوى مؤلفة عينة فحص أثناء أن3.180وجد التقنية ֲדذه 26.2%شخصاً

إجيابيني لـ،كانوا الربازية العينات فحصت عندما كان598لكن يطرحون21.6%منهم
اإلن.(Kim et al., 1990)البيوض املناعي التلوين أظهر الدراسات إحدى والتألقـيف زميي

جم مقاطع باستخدام الالمباشر مقدارهاماملناعي حساسية الطفيلي من على88%و92%دة
نوعي،التوايل عاليةمع و2%: ة األوىل بالطريقة كاذبة الثانية4%إجيابية Liuبالطريقة et al.,)

1993(.
املزمن البلهارسيات وداء احلاد البلهارسيات داء حاالت مع املتصالبة التفاعالت شوهدت

يف املناسل جانبيات اإلن0%و5%و14%وداء التلوين باستخدام احلاالت املناعيـمن زميي
الالمباشر0%و10%و14%و املناعي التألق باستخدام احلاالت أخرى. من دراسة (Linويف

(et al., 1995 :استخدام واأل)إليزا(أظهر الكلي األيج نوعيةAيجواألGيجلكشف
مقدارها التوايل87  90%و100%و،100%وحساسية األ. على أضداد أن Aيجوجد

املعاجلة من شهر بعد ملحوظ بشكل هذاالناجحة،ِتتناقص استخدام ميكن أنه إىل يشري وهذا
املعاجلة نتائج لتقييم .االختبار

غري: املكافحة السمك أكل عن االمتناع هو للمكافحة فعالية األكثر اإلجراء يكون رمبا
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املوطونة املناطق يف جيداً الصني. املطبوخ مشال يف البشري اخلصية متفرغات داء اليوجد
الناس يأكل ال النحيث السمك والقططيء،ـهناك والكالب اخلنازير يف منتشر أنه رغم

املناطق تلك يف كل،واجلرذان جداً: على املترسخة األكل عادات تعديل جداً الصعب من
العامةتـيوال ثقافة من جزء جداً. هي الفعالة بالطريقة ليس السمك متليح أو جتميد

م معدية تبقى الذوانب خالئف ألن 18دةللمكافحة بدرجة10  7وملدةم،120يوماً  3

بدرجة وملدة20أيام 7م الدماغ3  يف اإلشعاع. (Fan, 1998)أيام من الدنيا اجلرعات
هي الذوانب خالئف لقتل وKGy 0.05الالزمة املثوي خارج تعزل عندماKGy 0.15عندما

السمك يف Duan)تكون et al., 1993) .عداو إنقاص بتخمريميكن بالسماح السمك ى
السمك زراعة أحواض يف كمخصبات استخدامها قبل أسابيع عدة البشرية الربازية ،املادة

بيوض التخمري عملية تقتل الصينحيث اخلصية الناس. يـمتفرع معاجلة تنقص كما
كل) اجلمهرة( فعال6بالربازيكوانتيل بشكل البيئة إىل البيوض مرور (Hongأوضح.أشهر

(et al., 1998من العدوى انتشار تنقص املعاجلة هذه شهرا24ًخالل6.3%إىل12.7%أن
متوطن املرض فيه جمتمع يف املقيمني . بني

الرخوياتال مبيدات استخدام تقتلmolluscicidesحيبذ قد الكيميائية املواد هذه ألن
كل. السمك ن: على خاللـسيكون البحريات حواف من النباتات الربيعزع فصل

الضارية للحيوانات مفيداً القواقعتـيالpredatorsوالصيف يرقات سوفتـيوال،تأكل
ال جتمع بدورها األولثتنقص املتوسط تتمثل. وي للمكافحة حمتملة بيولوجية طريقة هناك

للبطNotocotylus attennatusبإدخال معدية مثقوبة التناسلية،وهي الغدد ذوانبها تصيب
عقيمةللقو وجتعلها .اقع

عـراجـالم
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المعى متفرعات DICROCELIASISداء

ICD-10 B66.2

املعى:املرادفات متفرعات باملثقوبة،(dicroceliosis, dircocoeliasis)داء العدوى
عن،Lancet lukeالواخزة النامجة املتغصنةالعدوى املعى  Dicrocoeliumمتفرعة

dendriticum.
هي:السببات املرض هذا املتغصنةعوامل املعى Dicrocoelium dendriticumمتفرعة

.Dالسنانية( lanceolatum(اهلوسبية املعى صغرية،D. hospesومتفرعة مثقوبات وهي
اجلراح مبضع شكل هلا 15طوهلا،شفافة وعرضها5  األقنيةمم،1.5  2.5مم يف تعيش
واملا واملاعز لألغنام األخرىشية،الصفراوية والربية الداجنة اֱדترات يف أقل ما. وبدرجة نادراً

اإلنسان أو القوارض أو األرانب أو الكالب أو اخلنازير . تعدي
املتغصنةتتطلب املعى لنموهامتفرعة متوسطني أرضي،ثويني قوقع هو نوعا38ً(األول

املنبينها الشمCionella lubricaزلقةـاللهائية أمريكا واحلليزةZebrina detritaوالية،يف
أوروباHelicella candidulaالبيضاء املشاֲדة،يف يفBradybaena similarisواملتمهلة
منلنـيوالثا) ماليزيا بينهاant)12هو من وأمريكاFormica fuscaالنميلة:نوعاً أملانيا يف

والنميلة .FوالنميلةF. cinereaالشمالية Piceaرو االحتادية،يف F. gigantisوالنميلةسيا

األوسطF. rufibarbisوالنميلة الشرق ).يف
بيضوية بيوضاً البالغة الطفيليات 30(تضع  22 x 45  38ثخينة) مكرومتر اللون بنية

وصاد،اجلدار جنني،ذات إىل. وذات الربازية واملادة الصفراء عرب الثوي يطرحها عندما تنقل
األولحيثاخلارج، املتوسط الثوي البيوض.يبتلعها جداًتـيوال- حترر مقاومة هي
فقط-للجفاف قوقع يبتلعها عندما يف. الطفيل البوغية الكيسات من جيلني الطفيل يشكل

للقوقع اهلضمية الثا،الغدة اجليل والنـيوينتج الذوانب، من كبرية منتـيأعداداً تطرح
التنفس احلجرة خالل من حوايلالقوقع بعد 4ية ال. أشهر3  الذوانب تغادرتـيتتكدس

لزجة كتلة شكل على بعضها مع الطني(القوقع 2قطرها) slimeكرة العدوى. مم1  تؤثر
القوقع وعمر خصوبة على على). Schunter, 1992(بالطفيلي كرة كل حتتوي 400قد  100
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املتوتـيوال،ذانبة الثوي يبتلعها أن بعد الثاִדاجر وجهازهانـيسط النملة جوف داخل
الذوانببـيالعص خالئف بني.لتصبح ما منلة كل حتوي 76قد ذا38  حسبتخليفة ية

وحجمها احلشرة . (Schuster, 1991)نوع
غالباً سلوكها النمل دماغ يف الذوانب خالئف وجود العش،يبدل إىل تعود أن من فبدالً

درجة وִדبط الظالم حيل العشبعندما ورقة قمة إىل بالصعود النملة تقوم يصيبها،احلرارة مما
فتعا الربد للفكنـيبلسعة العضلي اهليكل يف تشنج النمل،من على املستحيل من جيعل مما

يتركها، النباتأن على عالياً تعلق ائي،وهكذا ثوي يأكلها أن احملتمل من وعندما. حيث
العواشֱק النملةَتأكل رعيب عشري،هاأثناء اإلثنا يف الكيسات من الذوانب خالئف ،خترج

الصفراوية األقنية إىل الصفراء تدفق عكس اليافعة الطفيليات وتبدأ. وتسافر الطفيليات تنضج
بعد البيض 12بوضع . أسبوعا10ً 
حياة اهلوسبيةدورة املعى حديثاًتـيوال،متفرعة حياة،حددث لدورة متفرعةمشاֲדة

امل الرئوي: تغصنةاملعى األرض قوقع هو األول املتوسط جنسpulnonete landالثوي من
Limicolaria،الثا املتوسط جنسنـيوالثوي من منل فيه. Camponotusهو تتطور

الذوانب الداجنة،خالئف العواشب هو النهائي ومن،)واملاعز،األغنام،املاشية(والثوي
الربية اֱדترات تكون أن Frank)أيضاًاحملتمل et al., 1984) .
واحلدوث اجلغرايف املتغصنة: التوزع املعى االنتشارمتفرعة واسع أجزاء،طفيلي يف وجد

فيها مبا العامل من أفريقيا: عديدة أمريكا) مصر(مشال وآسيا) وكولومبيا،الربازيل(وجنوب
الكاريأو وجزر شرقبـيستراليا من وأجزاء األوسط والشرق املتحدةوأوروبا الواليات

مبقدار. وكندا انتشار معدالت فرنسا40%سجلت يف الداجنة احليوانات يف80%و،يف
سويسرا49%و،بولندا و100%و،يف يوغسالفيا االحتادية75%يف روسيا يف املاعز يف،يف

من كلبني يف الطفيلي بيوض وجدت اليونان232حني يف فيما،كلباً الشك بعض هناك لكن
عدوىإذ هذه كانت املتغصنةا املعى Haralabidis)مبتفرعة et al., 1988)أما املعى؛ متفرعة

أفريقيااهلوسبية يف الصحراء حتت السافانا مناطق يف والنيجر. فمحدودة العاج ساحل يف
منعدية94%و50%هناك واألغنام املاشية التوايلمن Frank)على et al., 1984) .
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امل متفرعات أيضاًداء االنتشار عاملي البشري اململكة1988يف.عى يف حاالت عن بلغ
واالحتاد والصومال ونيجرييا وكينيا وإسبانيا السابقة وتشيكوسلوفاكيا السعودية العربية

املتحدةتـيالسوفي والواليات معظم. السابق عن التبليغ مت قد يكون أال احملتمل من أنه رغم
ن. احلاالت بيوض وجود املعىوعإن نادراًمتفرعة ليس البشر براز دائماً،يف يشري أنه رغم

حقيقية، عدوى نيجريياإىل على479من2 (0.4%)كانت: ففي حتتوي بشرية براز عينة
املعى متفرعة Reinthaler)بيوض et al., 1988)اململكة يف مستشفى يف البيوض ووجدت ،

براز يف السعودية خالل208العربية  (el-Shiekh Mohamed andسنوات3فترةمرضى

Mummey 1990.(كل كبد:على مع ابتلعت زائغة طفيليات نتيجة احلاالت هذه من الكثري
داجنة حليوانات لإلنسان،منعدية اهلضمي السبيل خالل من البيوض تعرب ما بني. ونادراً ومن

هناك208 كان السعودية العربية اململكة يف على7حاالت عدوىمرضى من يعانون األقل
زائفة34وحقيقية، . حالة

واحليوانات اإلنسان يف يف:املرض للمرض عالمات أي إىل املعى متفرعات داء يؤدي ال
ثقيلة،احليوانات العدوى تكن األمدheavyمامل طويلة أو يالحظ. جداً ذلك حيدث وعندما

للبقاء احليوانات فتميل الصحية احلالة يف تدٍن حرارִדا،مضطجعةوجود درجة وتنخفض
الدمنـيوتعا وفقر التغذية سوء من درجة األخري،من أن يتأكد مل أن الدم(رغم ناجم) فقر

بالطفيلي العدوى تيودورودس. عن جيد أو(1991)ورفاقهمل للدم واضح فقر على دليل أي
حتـى طفيلي حبمل جتريبياً منعدية أغنام يف البالزما .4.000بروتني

أن عادةـتكون السوية احلدود ضمن الدم وبيوكيمياء الكبد اجلثة. زميات فحص يظهر
األقنية وتكاثر التهاب مع واملرارة الصفراوية األقنية يف الطفيليات من اآلالف أو املئات وجود

الكبدي املنت يف للتليف مترٍق وخراجات،وأحياناً،وتطور حبيبية (,.Camara et alأوراماً

إبليات. )1996 يف وخاصة أكثر اجلديدcamelidsاملرض Wenker)العامل et al., 1998) .
الكبد يف املؤكسدة اجلزيئات وتراكم الصفراء إفراز يف زيادة جتريبياً املنعدية األقداد تبدي

الكبدتـيوال لضرر .(Sánchez-Campos et al., 1999)تؤدي
البشري احلاالت معظم يف الرئيسية واالنتفاخاألعراض اهلضم عسر هي وجود،ة رغم
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أحياناً إسهال مع متناوب بطنـي،إمساك وأمل يف؛وإقياء احمليطية اليوزينيات كثرة تشاهد
احلاالت شذوذات. بعض أي والبول للدم املختربي التحليل يظهر التوضعات. ال تسبب قد

نادرة حاالت يف عصبية أعراضاً الدماغ يف للبيوض . املنتبذة
االنتقالمص وطرز العدوى النمل: در هي واحليوانات اإلنسان من لكل العدوى مصدر

الطفيلي ذوانب خبالئف رعيها. املنعدى أثناء احلشرات هذه احليوانات ثوي. تبتلع اإلنسان
يتناولعارض، عندما أو املنعدى النمل حيتوي عشب فوق باألكل أحياناً ينعدي والذي

ֲדذه ملوثة خضار أو شراب. احلشراتفواكه استهالك نتيجة باإليدز مصاب مريض أصيب
األقل على واحدة حالة يف بالنمل يف. ملوث تواتراً أكثر بشكل القواقع يف العدوى حتدث

اخلريف،الربيع يف ثانية وتزداد الصيف يف تكون. وتتراجع عندما فقط املنعدى النمل يوجد
من أقل احلرارة . (Schuster and Neumann, 1988)20درجة

من: التشخيص مأخوذة صفراء أو براز يف الطفيلي بيوض كشف على التشخيص يعتمد
بالعدوى بإصابته مشتبه بكثري. شخص حساسية أكثر الصفراء يف: فحص البيوض وجدت

من44 (19.8%)صفراء مصابة49بقرة املتغصنةبقرة املعى أكبداهامبتفرعة يكتشف،يف ومل
براز يف فقط13إال Braun)26%منها et al., 1995) .إلثبات املتوفرة التقنيات بني ومن

الزئبق يوديد حملول باستخدام جتريبياً امللوثة األغنام براز تعومي تقنية وفرت البيوض وجود
هي نوعية كثافة مع البوتاسيوم يوديد مع اكتشاف،1.44ممزوجاً معدل التقنية هذه وفرت

يساوي التعومي91.2  9.4%للبيوض مدة عن النظر العكس.بغض من: على حماليل وفرت
هي نوعية كثافات مع الزنك نوعية1.45و1.3سلفات كثافة مع البوتاسيوم كربونات أو

قدره1.45هي للبيوض اكتشاف 13.0  11.6%و26.7  24.9%و9.0  7.1%معدل

التوايل من. على أكثر األمر 5وتطلب ا3  من النتيجةدقائق لتحسني التثفيل. لتطويف أظهر
العداوى41.2  %1.5 Rehbein)من et al., 1999) .عن احلقيقية العداوى ولتفريق
الكاذبة مث: العداوى أيام، عدة منذ حيوان كبد يتناول مل املريض أن التأكد الضروري من

الفترة تلك خالل البيوض عن حبثاً الرباز فحص ن. يعاد بيوض أن املعىوعورغم متفرعة
بيوض عن العادي اֱדهري بالفحص تفريقها ميكن ال أنه إال مميزة  Eurytremaتعترب
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pancreaticumال والنسانيس اֱדترات بنكرياس مثقوبة األرضيةتـيوهي القواقع يف تتطور
الصنيEurytrema pancreaticumوجدت. grasshoppersواجلنادب يف اإلنسان يف
يف تقريبا8ًواليابان . حاالت

أيضاً الداجنة احليوانات يف العدوى لتشخيص املناعية التقنيات يكشف. استخدمت
املعاكس املناعي الكهربائي الالفاعل،الرحالن الدموي األغار،والتراص ֲדالم والترسيب

التوايل23.8%و5.0%و%%69.8 على العداوى واملاعز،من األغنام Jithendranيف et al.,) 

1996 .(
أنواع: املكافحة تنوع نتيجة صعب الداجنة احليوانات يف املعى مفترعات داء مكافحة
املتوسط و38(الثوي القواقع من النمل21نوعاً من واسعة) نوعاً مناطق يف انتشاره ونتيجة
اليابسة ال(من املثقوبات عكس والتـيعلى املستوطن مائيي متوسطني أثوياء هلاتـيهلا

املراعيانتشار يف توضعاً اهلوام) أكثر مبيدات أن ملكافحةpesticidesورغم تستخدم قد
والنمل كلفته،الرخويات أن البيئةإال تضرر واختطار اإل(ا غري) يكولوجيالضرر حالً جيعلها

.عملي
حمبذ النهائينيهبديل األثوياء مبعاجلة الطفيليات ختريب مكلفة،هو التقنية هذه أن إال

الطفيلي،أيضاً على كلياً تقضي أدوية اآلن حتـى يوجد املراعي. وال حلراثة إن-ميكن
القواقع،تتوفر مجاهر من جداً عالية نسبة على يقضي مشابهأن إدخال: وبشكل حيبذ

القواقع) الدجاج(الدواجن تأكل ألا املنعدية املناطق . إىل
ال للعدوى املنخفض التواتر يربر أال احملتمل اجلموعيةمن املكافحة إجراءات . massبشرية

فوق اإلرضاع أو فوقه الطعام تناول أو العشب أكل اختطار حول اجلماهر تثقيف جيب
بالنمل ملوثاً يكون قد الذي .العشب

عـراجـالم
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مֱק الفمكوشَداء ECHINOSTOMIASISات

ICD-10 B66.8األخرى النوعية المثقوبات عداوى
ICD-10 B66.8 Other specified fluke infections

الفم: املرادف مشوكات . Echinostamatidosisداء
فصيلة:السببيات من عديدة أجناس من خمتلفة أنواع هي هذا املثقوبات داء عوامل
الفم متغري،Echinostamatidaeمشوكات لكنه صغري حجم ذات مثقوبات طوهلا،وهي
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15 وعرضها5  3مم وثخنه1  0.6امم الثدييات0.5  أمعاء يف تعيش أو،اللواحم(مم،
عادة،اخلنازير اجلرذان اإلنسان،والطيور) أو وضوحاً. وأحياناً األكثر املورفولوجية املميزة

األشواك من طوق هي الناضج واجلانspinesللطفيلي الظهري اجلانبني للمحجمبـيحول
Suckerاألشو. الفموي وموضع وحجم عدد كبريةإن البيوض التصنيفية الناحية من مهم اك

)7  55 x 125  85اجلنني) مكرومتر يتشكل أن قبل وتطرح وصاد وذات اجلدران ،رقيقة
النووية محوضها تفحص الدراسات فإن اآلن حتـى حمدد غري اֱדموعة تسمية أن ومبا

الفم مشوكات فصيلة تضم الفصيلة أعضاء بعض بني العالقات تقريبا30ًلتحديد . جنساً
حوايل جنس،نوعا16ًاستخرج من الفممعظمها اإلنسان،Echinostomaمشوكة من
Carney, 1991) .(احليوا للمرض أمهية األكثر األنواعنـياألسباب هي مشوكة: املصدر
الشوكاء اهلورتنسيةE.echinatum (E. lindoenne)الفم الفم مشوكة ،E. hortense،
اإل الفم املنقلبةE. ilocanumيلوكانيةمشوكة الفم مشوكة ،E. revolutumالفم مشوكة ،

الفمE. malayanumاملاالوية مشوكة ،E. trivolvisاملخروطية اللحمومة ،Hypoderaeum

conoideum.رادوموس من(1994)ورفاقهفحص الربازية تايلندا681املادة مشال يف شخصاً
أن املاالويةمبشوكةمنعدين8.3%ووجد اإليلوكانية8.1والفم الفم E. ilocanumمبشوكة

املنقلبة0.8%و الفم . E. revolutumمبشوكة
نوع إىل نوع من احلياة دورة عادة،ختتلف متوسطني ثوبني تتطلب الذوانب. لكن تتطور

دائماً العذب املاء قوقع األول(يف املتوسط يف)الثوي الذوانب كخالئف تتكيس قد لكن ،
آخر مصراعني،قوقع ذات رخوي شرسوف،أو العذب،أو املاء أمساك من مسك الثوي(أو

الثان مستقل) (3اجلدول) (يـاملتوسط ملف يف النهائي،).موجود الثوي فيهيصبح مبا
نيئة أطعمة باستهالك منعدياً املتوسطني(اإلنسان، الذوانب) األثوياء خالئف انظر(حتتوي

وطرز العدوى ). االنتقالمصدر
واحلدوث اجلغرايف األقصى:التوزع الشرق على مقتصرة الفم مبشوكة البشرية العداوى

رئيسي كل. بشكل املتحدة،: على الواليات مثل بلدان يف فرادية سريرية حاالت حتدث
املنطقة تلك من مهاجر مليون من أكثر يوجد . (Liu and Harinasuta, 1996)حيث
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املتوجد الفم وأندونيسيااالويةمشوكة اهلند وتايلند) سومطرة(يف والفيليبني وماليزيا
والنمس،وسنغافورا واخلنازير والقطط الكالب تعدي ونادراmongooneًحيث واجلرذان
التنتشر. اإلنسان اإليلوكانيةفمشوكة وأندونيسيام الفيليبني وسوالويزيج(يف وأجزاء) اوا

وتايلند واهلند الصني جنوب اإلنسان- وتعدي،من إىل الفأرية- إضافة الفئران(القوارض
والقطط) واجلرذان مقداره. والكالب انتشار الفيليبني50%إىل1%وجد يف البشر ،بني

الصني14%و يف الكالب اهلورتنسيةتوجد. بني الفم كوريامشوكة ومجهورية اليابان يف
يف العدوى اكتشفت م642من3 (0.5%)حيث ويفعينة املناسبات إحدى يف البشر براز ن

أخرى116من11 (%9.5) مناسبة يف Son(عينة et al., 1994 .(
الرئيسية:3اجلدول املصدر احليوانية الفم ملشوكات اجلغرايف والتوزع املتوسطة .األثوياء

املتوسطة األثوياء
االنتشاريـالثاناألولالنوع

الشوكاء الفم القواقعاملستويةاملقوقعاتمشوكة اهلند،الرخويات، الربازيل،
،)جاوا(أندونيسيا

الفيلبني ماليزيا،
اهلورتنسية الفم اجلاذرةمشوكة املنقعية، السمكقواقع اليابان،الشرغوف،

كوريا مجهورية
اإليلوكانية الفم ومشوكة اهلبوط اهلند،القواقعgyraulusقواقع الصني،

الفيل بني،أندونيسيا،
تايالند

املاالوية الفم قواقعمشوكة اهلندية، املقوقعات
أخرى وأنواع املنقعية

الشرغوف، القواقع،
السمك

أندونيسيا، اهلند،
الفيلبني، ماليزيا،
تايالند سنغافورة،

املنقلبة الفم املنقعيةمشوكة تايوان،الرخوياتقواقع أندونيسيا،
تايالند

الفم املتشمسةقواقعtrivolvisمشوكة
Heliosoma

الشرغوف، القواقع،
الرخويات السمك،

الشمالية أمريكا

املخروطية املقوقعاتاللحمومة املنقعية، قواقع
املستوية

الشرغوف تايالندالقواقع،
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قواقع باستخدام املخترب يف احلياة دورة كثويRadixواجلاذرةLymnaeاملنقعيةأعيدت
والشرا أول، ثانغيفمتوسط متوسط ائي،يـكثوي كثوي Lee)واجلرذان et al., 1991) .

املنقلبةتنتشر الفم وطيوراًمشوكة واألوز البط تعدي حيث وأوروبا األقصى الشرق يف
أندونيسيا. أخرى يف البشرية العداوى وسوالويزي(شخصت وتايوان) جاوا قدر. وتايلند

بني تايوان يف البشرية العدوى .6.5%و2.8%انتشار
الفمتوجد وبنيتـيوال-teivolviaمشوكة بينها املنقلبةخلط الفم لسنواتمشوكة
تعدي-عديدة حيث أمريكا مشال و26يف الطيور من الثدييات13نوعاً من نوعاً

(Marquardt et al., 2000).
الشوكاء الفم وإندونيسمشوكة واهلند الربازيل يف الشكل أوزي لطري ) جاوا(ياطفيلي

والفيليبني أيضاً،وماليزيا سوالوزي جزيرة يف جداً منتشرة لكن،)96%إىل24%(وكانت
األخرية العقود يف بشرية حاالت تكتشف املكافحةا(مل ). نظر

املخروطية اجلماهرH. conoideumاللحمومة يف يتواجد ما كثرياً لطري طفيلي مثقوبة
تايلند، مشال يأكلالبشرية غالباًحيث النيئة القواقعְק . الناسֱק

واحليوانات اإلنسان يف سريرية:املرض أمهية البشرية الفم مشوكة عداوى ملعظم أن يبدو
املثال. قليلة سبيل على كوريا مجهورية من،ففي عينة على أجريت فحوصات أن ورغم

انتشارات أظهرت البشري اهلورتنسيةالرباز الفم 9.5%و0.5%و0.4%مبعدلمشوكة

(Lee et al., 1994; Son et al., 1994)،البلد75فإن ذلك يف عنها التبليغ مت قد فقط حالة
Huh)1994منذ et al., 1994) .اآلن حتـى جيد بشكل للمرض السريرية املالح تدرس مل

(Huffman and Fried, 1990) .الفمليست عادةمشوكة جداً ما،ممراضة متضيغالباً
اخل أحدالعداوى يلحظها أن دون واملعتدلة منقد. فيفة درجة الثقيلة العداوى تسبب

األطفالاإل يف املغصي واألمل واالنتفاخ حالة،سهال ويف أيضاً، ووذمة دم فقر حدوث لوحظ
قرحاتةواحد لوحظت األقل الطفيليإعلى التصاق مكان يف عشرية Chai)ثنا et al., 1994) .

على أجريت دراسات الفمأوضحت فعاليةhortenseاهلورتنسيةمشوكة أن اجلرذان يف
اخلبايا تنسج وفرط الزغابات ضمور وتسبب الظهارية خترب الطفيليات،حمامجها أن رغم
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األحيان معظم يف األمعاء ملعة يف lee)تبقى et al., 1990) .التهاب حدوث عن التبليغ مت
عن ناجم الطيور يف وخيم املأمعاء الفم املخروطيةمشوكة واللحمومة . نقلبة

االنتقال وطرز العدوى يف: مصدر األمهية ذات الفم ملشوكات األول املتوسط الثوي إن
العذب املاء قوقع هو املصدر احليوانية لإلنسان) 3اجلدول(األمراض العدوى مصدر

الثانـي، املتوسط الثوي هو اآلخرين النهائيني الذوانبوولألثوياء خالئف يؤوي يف. الذي
القواقع يف الذوانب خالئف تتشكل احلاالت من أخرى،الكثري حاالت يف تتطور قد ولكن

الشراغيف أو املصراعني ذات الرخويات العذب،يف املاء مسك يف اإلنسان. وحتـى يكتسب
بتناول جيد)ابتالع(العدوى بشكل مطبوخ غري ثاٍن متوسط pilaءالبيالاجلنسان. ثوي

الViviparusوالوالّدات القواقع بني من ماتـيمهمان غالباً ،ألا الذوانب خالئف تؤوي
جاوا وجزيرة الفيليبني يف نيئة الرخويات. تؤكل تكون حني جنسclamيف Corbiculaمن

السبب ولنفس املهمة هي املصراعني ذوات العذب. من املاء مسك من كثرية ضروب هناك
الفمتبنيتـيال مشوكة ذوانب خلالئف مناسبة أثوياء إيكوالجية. أا نظر وجهة ومن
ال): بيئية( العذب املاء كائنات من غزارة فيها مناطق يف الفم مشوكات داء تـيحيدث

احلياة قيد على بالبقاء املتوسطني لألثوياء نامجةendemicityتوطنية. تسمح الطفيلي الداء
الرخوي استهالك عادِة األمساكعن أو . ات

الربازية: التشخيص املادة يف البيوض وجود إثبات على التشخيص داء(يعتمد انظر
املعى قدֵק،)متفرعات الذيليخيتلف الثغري نوع على اعتماداً ،وجيبequinostomeالبيوض

ال البيوض عن البيوض هذه تفرق مراريةتـيأن أو معدية ملثقوبات أجنة حتوي biliaryال

. ىأخر
مكافحة: املكافحة برامج توطيد الطفيلي الداء هلذا نسبياً القليلة السريرية األمهية تربر ال

النيئة. نوعية األمساك أو الرخويات أكل خماطر حول املوطونة املناطق يف اجلمهرة تثقيف حيبذ
بذلك القيام من حتذيرهم مع جيداً املطبوخة غري امل،أو العادات هذه تغيري أن قدرغم ترسخة

صعباً اإلإ. يكون املكافحة حول الرائع املثال الن الطوعية اختفاءتـييكولوجية إىل أدت
سوالونريي جزيرة يف ليندو حبرية يف حدث البشرية وقوع،العدوى الفمتراوح مشوكة
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بنيالشوكاء البشر املنطقة96%و24يف تلك يف اֱדتمعات بعض مسك،يف إدخال لكن
Tilapia mossambicaالرخوي تكاثر مع تعارض البحرية Corbicula lindoenisعلى

البشرية للعدوى الرئيسي املصدر كان لذلك. والذي البشرية: ونتيجة العدوى حدوث توقف
الرخويات من النوع هذا اختفى كل. عندما القوارض: على بني الربية احلياة دورة تستمر
م كثوي العذب املاء وقواقع ائي .توسطكثوي

عـراجـالم

المتورقات FASCIOLIASISداء

ICD-10 B66.3

الكبدي:املرادفات املثقوبات املتورقات،Hepatic distomiasisداء ،fasciolosisداء
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األغنام يف الكبدية املثقوبة . داء
هي: السببيات الداء هذا الكبديةعوامل العمالFasciola hepaticaاملتورقة قةواملتورقة

F. gigantica،والداجنة الربية للمجترات الصفراوية األقنية يف تعيش مثقوبات وهي
أحياناً اإلنسان تعدي ،وقد أخرى . وعواشب

الكبدية شكلهااملتورقة يف الغار ورقة تشبه مسطحة طوال20ً  40تقيس،مثقوبة ،مم
15و ب10  لوا عرضاً البالغة،خمضرنـيمم الطفيليات يوميا3.000ًحوايلتضع ،بيضة
جننيتـيوال ذات تصبح أن قبل الرباز يف وتطرح الصفراء بوساطة الثوي أمعاء إىل . حتمل

وميكنها احلرارة، ودرجة واألكسجة الرطوبة من مناسبة لظروف تنضج لكي البيوض حتتاج
ال فيه مبا مكتنـز لكنه رطباً يعترب الذي الرباز يف شهرين حوايل حية دخولالبقاء ليمنع كفاية

تفقس لن لكنها من،األكسجني، حرارة لدرجات تتعرض أن للبيوض إىل0ميكن ،م37م
من حرارة بدرجة تتطور إىل10لكنها األوىل. م10م اليفعية املرحلة الطفيل(تتطور

miracidium (خالل البيضة من وخترج العذب املاء كائنات 12يف بدرجات10  يوماً
بنيحرار العملية،م26و20ة تأخذ حرارة60لكن بدرجة أكثر أو أن. م10يوماً ومبا

ال القواقعتـيالطاقة من متوسطاً ثوياً يغزو أن يتحرر حاملا عليه فإن حمدودة الطفيل خيتزا
حيا8ًخالل يبقى حتـى االجنذاب. ساعات خالل من جزئياً املتوسط ثويه إىل ويتجه

ملخ القوقعالكيميائي .اطية
هي املتوسطون املنقعيات: األثوياء فصيلة من والقواقع سابقاً. Lymnaeidaeالربمائيات

جنس ضمن يصنف جدل مثار نوع كل إىل،Lymnaeaاملنقعيةكان منها عدد نسب ولكن
فيها مبا أخرى (,StagnicolaBarrigaوPseudosuccineaوFossariaاحلافورةأجناس

1997( .
ا املتعددة،بدأ اجلينية العالقات لدراسة البيولوجية الطرق التصنيفستخدام أن حيث

املنقعيات فصيلة يف صعب التقليدي . (Bargues and Mas-Coma 1997)املورفولوجي
هي أمهية األكثر F. modicella،F. bulimoides Stagnicola caperatاحلافورة: األنواع

الشمالية؛S. montanensiوP. columellaو أمريكا املنقعيةوF. viatrixاحلافورةيف
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L. diaphanaاجلنوبية؛ أمريكا من واسعة أجزاء سترالياأيفL. tomentosaواملنقعيةيف
املتبورةونيوزيلندا؛ وأوروبا؛L. truncatulaواملنقعية وآسيا أفريقيا يفL. viridisواملنقعيةيف

الواليات يف هاواي ووالية اجلديدةآسيا غينيا وبابا احلافورة. (Boray, 1982)املتحدة
الكاريا-مهاP. columellaوF. cubennisالكوبية يف الرئيسيان املتوسطان بـيلثويان

وفن Cong(زويالـوكولومبيا et al., 1991.(
الطفيالت إن30تستغرق وسائل مستخدمة القوقع ختترق حتـى زمييةـدقيقة

بوغيةبعد،وميكانيكية كيسات تصبح الريديات،ها أحياناً(Rediaeتتطور يف) جيالن
البوغية الذوانب،الكيسات تتطور الريديات 7ويستغرق.وداخل درجة3  حسب أسابيع

الذوانب إنتاج مرحلة إىل القوقع داخل البوغية الكيسات تتطور حتـى املاء يعرف. حرارة
الب قبل ما الطفيلي ملراحل التضاعف الريقاتهذا بتناسل القوقع داخل وهوpedogenesisالغ

للمثقوبات ال،مميزة نسبياً القليلة البيوض عن يعوֵקض البالغةتـيوقد طفيالً. تضعها أن قدر
من الكبديةواحداً إنتاجاملتورقة معدله،ذانبة320ميكنه ما استرداد من418وميكن ذانبة

منعدى واحد فعاليةتتر.(Barrgia, 1997)قوقع أكثر يصبح عندما القوقع الذوانب ك
غالباً املطر هطول بعد العذب املاء من املزيد يتوفر عندما ذلك وحيدث تسبح. ونشاطاً

حيث مائية نباتات إىل أنفسها تلصق مث تقريباً ساعتني مدة املاء يف حرة تصبح حاملا الذوانب
حوهلا كيسة أو حمصناً غالفاً ال. تفرز بعض تتكيس تزالقد ما تكون عندما املاء يف ذوانب

الفقاعات إىل وتلتصق الذانبة. معلقة خليفة املتكيس احلي الكائن هذا حوايل،يسمى ويقيس
يومني0.2 خالل النهائي للثوي معدياً ويصبح قطراً تبقى. مم لكي الذوانب خالئف حتتاج

حتت نسبياً رطوبة مستوى معتدلة70%حية حرارة منه.ودرجة املاءوقلة جتمد يقاوم وال،ا
مدة كلها وتعيش اجلاف، احلار الصيف يف حياً البقاء أحد حرارة6يستطيع بدرجة أشهر

و12بني تعيش14م حني يف األعظمية. أشهر10مدة5%م البقيا تكون أن املمكن ومن
تقريباً واحدة سنة هي الطبيعة يف . هلا

بتنا منعدين النهائيون األثوياء املاءيصبح أو النباتات مع الذوانب خالئف يهضم. ول
ويتحرك املعوي اجلدار وجيتاز نشيطاً الطفيلي ويصبح للثوي الدقيق املعى يف املتكيس الغشاء

ليومني الصفاقي اجلوف الكبدي،يف املنت خيترق الطفيلي. وأخرياً يقيس،يستمر 0.3والذي
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املرحلة هذه يف فقط خالل،مم الكبد 7بعبور الصفراوية6  القنيات يغزو مث القادمة أسابيع
عندها يقيس إىل4حيث بني. مم14مم الرباز يف بالظهور البيوض وتبدأ الطفيلي ينضج

البدئية90و56اليوم العدوى العدوى. بعد 6تدوم األغنام4  يف 2و،سنوات يف1  سنة
. املاشية

العمالقة مشاֲדةللمتورقة حياة الكبديةللمتودورة مائية،رقة قوائع هو املتوسط ثويها
األعلى للنوع تنتمي auricularisاألذنية)Radixاجلاذرة(املنقعيةsuperspeciesخمتلفة

تشتـيوال للماء؛ أكرب أحواض يف الطويلتـيتعيش الصيف تتحمل ال لكنها القواقع . هذه
وباكستان اهلند هو: يف املتوسط األذنالثوي مالL. a. rufescensيةاملنقعية املنقعية: زيايويف
الياقوتية إيران. L. a. rubiginosaاألذنية األذنية: يف العراقL. a. geodrosianaاملنقعية يف : ؛

هو. L. lagotis euphraticaاملنقعية أفريقيا يف الرئيسي املتوسط األذنيةاملنقعيةالثوي
. L. a. natalenis(Malek, 1980)املتأصلة

تطور العمالقةدورة مناملتورقة الكبديةأطول ال. املتورقة البلدان فيهاتـيويف توجد
املثقوبتني الباكستان-كلتا املتوسطني-مثل األثوياء بوجود املشترك حدوثهما حيدد

الكبديةميكنال.املناسبني يفللمتورقة الريقية دورִדا تكمل األذنيةأن ال،املنقعية حني يف
العمالقةميكن يفللمتورقة ذلك تفعل النهائيون. truncatulaاملنقعيةأن للمتورقةاألثوياء

واألغنام: هيالعمالقة الوحشي واحلمار واملاعز اإلنسان،املاشية الفترة،وأحياناً تدوم
للظهور عن. أسبوعا9ً  12منPrepatentالسابقة املثقوبة هذه الكبديةمتييز دهابقاملتورقة

75(األكرب سيادة) مم12مم25  األقل واملنكبني األصغر الرأسي وجسم،واملخروط
قليالً أكرب وبيوض شفافية 197(أكثر 104× مكرومتر156  للمتورقةمكرومتر90 

150والعمالقة 90× مكرومتر130  الكبديةمكرومتر13  ).للمتورقة
اجلغرايف ترالكبديةاملتورقةتوجد:التوزع حيث تقريباً املعتدلة املناطق كل بـييف

األخرى،األغنام على. واֱדترات مناسبة حرارة ودرجة رطوبة املناطق هذه كل متتلك وعملياً
السنة من فترة خالل القواقع،األقل مجهرة على للمحافظة القوقع(وذلك ناحية). جتمع من

العمالقةتوجد،أخرى املناطقاملتورقة الصغرىيف وآسيا أفريقيا مثل رئيسي بشكل ،املدارية
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آسيا شرق املتحدة،وجنوب الواليات يف هاواي ووالية أوروبا االحتاد،وجنوب ويف
املتحدة،السابقتـيالسوفي الواليات جنوب يف وجودها احملتمل . ومن

اإلنسان يف الناجم:احلدوث البشري املتورقات داء الكبديةمنوجد وبشكل،املتورقة
والبريو وإيران وفرنسا ومصر وإنكلترا واإلكوادور وكوبا وبوليفيا أستراليا يف رئيسي،

وثيق. (Gavcía and Bruckner, 1997)والربتغال احليوانات يف الطفيلي تواتر أن يبدو ال
اإلنسان يف جبدوثه املثال. الصلة سبيل غرب: فعلى يف املاشية يف شائعة العدوى أنه ورغم

أيضاًالو الشرقي اجلنوب ويف املتحدة يف،اليات عنها التبليغ مت فقط واحدة بشرية حالة فإن
البلد الصني. ذلك يف مشابه احليوانات: الوضع يف متواترة العدوى أن حالة44هناك،فرغم

حتـى معروفة فرادي.(Chen, 1991)1990فقط بشكل البشري املتورقات داء حيدث قد
فاشيات يف فرنساك. أو يف األكرب األوبئة يف،انت ليدن 1957قرب حالة500مع1956 

عام،تقريباً فايل لوت تقريبا200ًمع1957ويف بقلة. حالة للعدوى املشترك املصدر كان
العني(مائية قرة الذوانب) تسمى خبالئف إنكلترا.(Malek, 1980)ملوثة أصابت: يف

املعروفة األكرب مصر. 1972عامشخصا40ًالفاشية وجود: يف دراسة يف40أظهرت حالة
واحدة سنة يف Curtale)األطفال et al., 1998).يف البشرية العدوى تواتر تقدير أسيء لقد

الطبية، األدبيات يف الالتينية كوباأمريكا من: يف أكثر حبلول100سجلت 1944حالة

كثريةتـيوال( الحقة تقارير إليها يضاف أن تشيلي،)جيب حتـى82: يف يف،1959حالة
كوستاريكا42شخص: 1978عام يف ترياليا إقليم يف سريرية Mora(حالة et al., 1980( .

من سلسلة إمجاليا31ًأظهرت انتشاراً البوليفية املرتفعة األرض هضبة يف أجريت مسحاً
من15.4%مقداره تراوحت موضعية اختالفات Esteban(68%إىل0%مع et al., 1999 .(

البوليفي اإلقليم ذلك يف التوطن مفرطة منطقة يف االنتشار و75%كان األطفال بني41%بني
العامل،البالغني يف األعلى األرقام كانت Esteban)ورمبا et al., 1997) .دراسة أظهرت

اكتنفت فاشية كوبا يف للظهور59،شخصا67ًأجريت سابقة عداوى لديهم منهم
prepatent،الربازي املستضدي باالستقصاء مبدئياً يكن. coproantigenicواستعرفوا مل

الدم جمرى يف املتورقة مستضد للظهور السابقة العداوى حاالت من حالة أي (Espinoلدى
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(et al., 1998 .على دراسة مقداره5861أظهرت انتشاراً تشيلي وسط يف يف0.7%شخصاً
اخليل13.5%البشر األرانب6.1%يف اخلنازير20.6%،يف Apt(يف et al., 1992 .(هناك
خمالطنيRelianceتعويل عند حاالت وإجياد األوبئة لدراسة املناعي التشخيص على متزايد

متوقعني Bechtel)غري et al., 1992) .
احليوانات يف واملاع:احلدوث واألغنام املاشية يف شائع مرض الكبدي املتورقات يفداء ز
العامل من كثرية اخلنازير. أجراء يصيب أن ميكنه أخرى،كما وثدييات واخليول . واألرانب

أخرى إىل منطقة من والوفيات املراضة معدالت املوطونة. ختتلف املناطق املعتاد: يف من
من للعدوى معدالت 5%وجود أعلى%30  األراضي. وحتـى يف أجريت دراسة أظهرت

الوسطى مقدارهاملرتفعة للعدوى معدالً البريو املنشأ18.6%يف بؤر يف األغنام 95.8%و،يف

االنتشار بؤر بورتوريكو. يف أن: يف منعدية32%وجد املساخل يف املاشية الصعب. من من
الكبدي املتورقات داء من النامجة اخلسائر بـ،تقدير املتحدة ا الواليات يف قدرت 5.5لكن

ك أمريكي دوالر واملراضةمليون الوفيات نتيجة سنة إىل،ل أمريكي2.5إضافة دوالر مليون
ال األكباد املعاينةتـيمثن اجتياز يف لفشلها التقديرات. حجزت إحدى تراجعت،وحسب

مبقدار خفيفة بعداوى املصابة للماشية اإلنتاجية أكثر8%الكفاءة بعداوى املصابة وللماشية
من بأكثر تتراوح. 20%خطورة القد املزارع يف وحده الصوف إنتاج يف تـياخلسائر

منبـيتر اللنب،20  39%املاشية إنتاج ونقص النمو تأخر نتيجة خسائر هناك وبالفعل
واللحم األكباد،والصوف ومصادرة األسواق يف األسعار ذلك. وتراجع من أكثر عندما،بل

لغزوه السبيل ميهد فإنه حيوان كبد الطفيلي النوفيةيطثبامليغزو تسببتـيالnjovyiة قد
العدوائي الناخر الكبد . التهاب

العمالقةتصل املوطونةاملتورقة املناطق يف االنتشار من عالية معدالت الصني،إىل ففي
مقدارها انتشار معدالت املاشية50%سجلت و45%و،يف املاعز اجلواميس33%يف ،يف

وصل انتشار معدالت وجدت العراق إىلويف و71%ت اجلواميس و27%يف املاشية 19%يف

و املاعز االنتشارأ. 7%يف متوسط فكان تايلند يف واجلواميس12%ما املاشية مع،يف
من موضعية . (Srihakim and Pholpark 1991)85%إىل0%اختالفات
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اإلنسان يف الطف:املرض احلمل على اإلنسان صحة على املتورقات داء تأثري يلييعتمد
العدوى الصفاق. وأمد جوف وخالل املعوي اجلدار عرب اليافعة املتورقات هجرة تسبب ال
سريرية وناخرة. مظاهر التهابية آفات إىل تؤدي قد الكبدي املنت يف النهائية رحلتها أا إال
وال الطفيلياتتـيورضحية، عدد على وخامتها التهاباملتورقةتؤدي. تعتمد إىل البالغة

الصفراويةpericanalicularبالقنياتحميط األقنية ظهارة يف غدي ورمي وتكاثر قد. وتليف
حول والتشمع الكبد وضمور القناة انسداد نتيجة صفراوية ركودة اجلسيمة العداوى تسبب

احلاالت. periportalبـيالبا يف التواتر بعض مع املراري والتحصي املرارة التهاب حيدث
احلادالتظاهر. املزمنة املتورقات داء خالل شيوعاً األكثر اليافعة،ات الطفيليات ִדاجر عندما

هي الكبدي املنت البطن: عرب الكبد،يـاألمل ضخامة الدمواحلمى وفقر اليوزينيات كثرة
على. اخلفيف دراسة يف اليوزينيات53وجد كثرة لديهم منتـيوال،مريضاً أا يعتقد

أن طفيلي، املتورقاتمنها30منشأ داء عن ناجتة بل. (el Zawawy et al., 1995)كانت
كانت ذلك من الكبديةأكثر اهليموغلوبنياملتورقة وجود مع املترافق تواتراً األكثر الطفيلي

الدم يف املرتفـعhemoglobineamiaاحلر التطفل ذات األشخاص من جمموعة  (Curtaleيف

et al., 1998( .الطفيل هذا وجد يفكما معروفة187من24%ي غري محى من يعانون مريضاً
.(Abdel Wahab et al., 1996)السب

املزمن الطور يف الشائعة األقنية-العالمات يف الطفيلي يتوضع عندما حيدث الذي
الصفراوية-الصفراوية األقنية والتهاب املراري املغص يوزينيات. هي كثرة تستدمي ما غالباً

احلاد بأعراض.الطور مصحوبة غري تكون قد املزمنة العدوى حاالت بعض أن رغم
(el-Nehwihi et al., 1995) .على دراسة يف الرئيسية األعراض تشيلي47كانت يف : مريضاً

البط واحلمىنـياألمل واإلسهال الوزن وفقد اهلضم عند. وعسر يرقان10وكان . مرضى
يف سوياً كان اليوزينيات يفومرتفع9تعداد Faiguenbaum(مريضا38ًاً et al., 1962 .(يف

يف: إسبانيا شيوعاً األكثر األعراض اليوزينيات6كانت كثرة هي املتورقات بداء مصابني
من%100( البط) 3مم/كرية1000أكثر الوزن(38%)واحلمى(100%)نـيواألمل وفقد

املعمم(%38) العضلي ). de Gorgolas et al., 1992((67%)واألمل
من خمتلفة أجزاء يف زائغة أماكن إىل تتحول قد فإا الصفاق جوف الريقات تعرب حاملا
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يعا. اجلسم أن املعتاد غري من ليس كبديةنـيولذلك خارج شذوذات من مثل،املريض
والتامور اخلنب والتهاب رئوية اللمفية،ارتشاحات العقد وتضخم السحايا النامجة،والتهاب

هذه Arjona)الطفيلياتعن et al., 1995) .
احليوانات يف العواشب: املرض مرض املتورقات الداجنة. داء احليوانات أكثر هي األغنام

املاشية،استعداداً ومزمن. تليها حاد طور . (Soulsby, 1982)للمرض
واحدة، مرة الذوانب خالئف من كبرية كميات األغنام تبتلع عندما احلاد الطور حيدث

الكبدي للمنت اليافعة الطفيليات من كبرية كمية غزو ذلك املهاجرة. ويتلو الطفيليات خترب
ن إىل مؤدية الكبدي وأنفاقـالنسيج دموية وأورام حميطيtunnelزوف والتهاب قد. خنرية

تعا قد أو سريرية، مظاهر أي دون اجلسيمة العداوى يف فجأة األغنام ضعفنـيمتوت من
و الشهية يومنيوفقد بعد متوت مث الكبدية، الناحية جس عند احلاد. أمل الطور يوجد: يف قد

البطن يف السوائل تراكم مع وزن هي). نبحس(فقد األخرى املتواترة كثرة: املظاهر
مستويات وارتفاع الدم ألبومني ونقص الدم وفقر املصلASLوALTاليوزينيات قد. يف

األ يف اليافعة املتورقات غزو اليؤدي أبواغتـيغنام النوفيةتؤوي التهابnovyiاملطثية إىل
قاتلة نتيجة مع العدوائي الناخر تعا. الكبد ما احلادنـينادراً املتورقات داء من . املاشية

عندما املزمن الشكل معتدلةت- حيدث جرعات ثابتة،بتلع الذوانب،،لكن خالئف من
وختري واجلسيم املفاجئ الغزو من إىلوبدالً وتصل الزمن مع تتراكم الطفيليات فإن الكبد ب

الصفراوية األقنية يف عملياً توضعت قد تكون أن بعد ممرض الدم. عدد فقر هي األعراض
الفك حتت ووذمة الشهية وفقد والضعف القارورة(املترقي بشكل ،حنب،)bottleفك

الوزن،إسهال الطفيلي. وفقد احلمل على األعراض ا،تعتمد 700يسبب: ألغناميف  200

مزمناً مرضاً املوت؛،طفيلي تسبب بسببوقد حني 1.400يف حاد700  حتت مرضاً
أحياناً املاشية. واملوت عادة: يف اإلمساك هي املتورقات داء حاالت،تظاهرات يف واإلسهال

واإلعياء،شاذة اليافعة،والضعف احليوانات يف ا. خاصة من مقاومة أكثر ،ألغناماملاشية
واضحة سريرية تظاهرات أي دون أكرب طفيلي محل حتمل طفيلي1.400سيسبب: وميكنها

يف احليوانات60%أعراضاً وفيات،من عندما. (Barriga, 1997)وبضع احليوان حالة تسوء
وافراً يكون عندما وتتحسن جدباً املرعى أبداً،يكون يشفى ال الطفيلي،لكن للداء ويكون
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متراك السننيأثر مدى على اخلنازير. م عادة: يف أعراضي غري املتورقات ظاهراً،داء ويصبح
مرافقة أمراض أو التغذية سوء مثل مضعفة عوامل تظهر عندما الطفيلي. سريرياً الداء وصف

أيضاً واألرانب اخليول . يف
عن النامجة العدوى وأعراض وإمراضية العمالقةإمراض حيداملتورقة ملا الداءمشاֲדة يف ث

عن الناجم الكبديةالطفيلي األغنام،. املتورقة يف واملزمن احلاد الشكالن تعايشاهد نـيلكن
فقط املزمن الشكل من . املاشية

االنتقال وطرز العدوى املاء) إيكولوجيا(بيئيات: مصدر بوجود مرتبطة املتورقات داء
للبقي متوسطني كأثوياء العمل من القواقع ميكّن ال،االذي مناسبة حرارة درجة تـيوبوجود

حياִדا دورة بإمتام للطفيليات التربة. تسمح بتركيب املميزات املناخ،حتدد معدل،وعوامل
للمرض،املنقعيةتكاثر الوبائية الديناميات من. ومنه مناذج تتواجد وكذلك،املنقعيةقد

على متباينة أماكن يف املراعي يف املتورقات داء من األراضيحاالت من العامل يف واسع نطاق
ع األنديزاملستوية وديان إىل البحر مستوى عنلى تزيد ارتفاعات .مترا3.700ًعلى

إيكولوجية نظر وجهة موائل:من تقسيم كبرييناملنقعيةميكن منطني أولية:إىل أو،بؤر
االنتشار،املستودعات بشكل.ومناطق رطبة بيئات يف موضعة األولية مثل،دائمالبؤر
واألهوار،اجلداول واألقنية ببطء. والبحريات املياه جتري حيث الشواطئ قرب القواقع توجد

فوق احلرارة درجة ترتفع عندما الربيع يف بيوضها بوضع طاملا10وتبدأ بذلك وتستمر ،
املستوى هذا فوق احلرارة ميزان حرارة. كان درجة يف البيوض واحد9تفقس شهر يف ،م

حرارةويف 19درجة يف17 تفقس 22م حرارة،يوما17ً  درجة تفقس25ويف م
12خالل بعمر. يوما8ً  وهي البيوض بوضع تبدأ جديدة قواقع أن لذلك،أسابيع3ومبا

كافية مياه هناك دام ما واحد موسم يف أجيال ثالثة تواجد واحداً،ميكن منوذجاً أن قدر وقد
املبتمن عنL. truncatulaورةاملنقعية يزيد ما إنتاج موسم100.000ميكنه يف جديد قوقع

. واحد
واجلاف احلار الصيف أثناء القواقع من الكثري وتستأنف،ميوت الصيف يف تبقى وقلة

يف منها الكثري ميوت لكن الرطبة، الظروف وتعود احلرارة درجة تنخفض عندما تطورها
أيضاً جداً البارد الشتاءوال. الشتاء ميضي احلرارة،بعض درجة ترتفع عندما تطوره ويستأنف
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فوق ثانية ال. م10مرة هيتـيالقواقع واجلفاف والربودة احلرارة رغم البقاء استطاعت
القواقع) نسل(بذور من القادم املوسم فوق. حمصول احلرارة يف10درجة رئيسي عامل م

أب درجة وجود ألن املتورقات داء البيوضوبائيات تطور عدم على سيؤدي تكاثر،رد وعدم
الذوانب،القواقع تكيس وعدم القوقع داخل املراحل تطور االنتشار. وعدم مناطق تتميز

واجلفاف الفيضانات من،بتناوب كبرية تراكيز هذه. املنقعيةوفيها إىل القواقع تصل قد
املتدفقة باملياه حممولة األصلية البؤر من مباشرة التصيفاملناطق بعد نشاطها تستعيد أا وأو

الصيف( جافة) سبات فواصل مناطق. خالل إىل املراعي النوع هذا من املومسية البؤر حتول
باحليوانات خطريةenzooticمتوطنة فاشيات فيها املنقولةاملتورقةبيوضتتطور. حتدث

القواقع داخل الصيف وبداية الربيع فصل يف املنعدية وخالئفباحليوانات الذوانب وتنتج
الصيف اية حتـى ال. الذوانب احليوانات على ايةتـيتظهر يف املرض عالمات ابتلعتها

الشتاء وخالل القواقع. اخلريف من املزيد احليوانات ֲדذه املنقولة البيوض لكن،تعدي
الربيع يف الدافئة احلرارة درجات تعود مامل البيوض تتطور خال،ال تظهر الذوانبولذلك ئف
الصيف وبداية الربيع اية يف اجلديدة الدورة هذه هذه. من الذوانب خالئف تسبب
احليوانات تبتلعها عندما واخلريف الصيف يف هو. األعراض أمهية األكثر النهائي الثوي

قُ. األغنام يعادֵקوقد خروفاً أن بأكثرنـير مرعى يلوث قد سريرية وحتت خفيفة عدوى من
يوم500.000من كل يعا. بيضة خروفاً يطرحنـيوأن قد معتدلة عدوى 3من  2.5

يوم كل بيضة إنتاجها. مليون أن إال األمهية حيث من األغنامְק املاشيةُ املتورقةلبيوضتتلو
بسرعة فيها. يتراجع مبا والربية الداجنة العواشب من األخرى األنواع من للكثري ميكن

كأثوياء ختدم أن بعض.ائينياألرنبيات أن أستراليا يف أجريت دراسات توحي ، كل على
فقط مؤقتون أثوياء هي األخرية احليوانات هذه الدورة،من على حتافظ أن ميكنها وال

الزمن من فترة ألي األرانب،بأنفسها مع احلال هو هذا يكون تلوثتـيوال،وقد ال
مهم مدى ألي . املراعي
اإلنسان رئي،ينعدي احملتشرNasturtium officinaleاجلرجري) أكل(بتناول،سيوبشكل
الذوانب فرنسا. خبالئف لسְק،يف مكوناً اجلرجري يشكل شعبيةلْحيث 10.000يستهلك(طة

سنة كل األوربية) طن البلدان بقية من تواتراً أكثر البشرية العدوى اخلس. تكون يكون قد
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مصدـالن نيئة تؤكل ملوثة أخرى ونباتات األحيانيء بعض يف للعدوى يكون،راً وقد
األخرى األوعية مياه أو الري أقنية مياه األماكن. املصدر يف أيضاً الفصة عصارة اִדمت

العصريتـيال هذا فيها الناس .يشرب
املرض وبائيات يف احليوانات عارض: دور ثوي العدوى. اإلنسان دورة على احملافظة يتم

احليوانات بني الطبيعة واملاشية(يف األغنام املنقعيات) وخاصة فصيلة من ولذلك. والقواقع
رئيسي بشكل احليوانات اإلنسان،ختدم لعدوى لداء. كمستودع الوبائية الصورة أن يبدو

يف البشرية احلاالت عدد تزايد فقد األخرية، السنوات يف تبدلت قد البشري املتورقات
جغرافي تعترب أماكن يف األخريين الالعقدين باملناطق هلا عالقة ال املرضتـياً فيها يكون

كوما. متوطناًنـياحليوا ماس توقفت(1999)ورفاقهيعتقد العدوى هذه عن) انقطعت(أن
حيوا مرضاً تعترب ثانوياً،نـيأن البشريةاملصدر العدوى لوبائيات جديداً تصنيفاً . ويقترح

ا: التشخيص التظاهرات على بناء باملرض مع(لسريريةيشتبه مؤملة محية كبدية ضخامة
اليوزينيات الرباز) كثرة يف املميزة البيوض بإجياد خاللال. ويثبت بيوض أي رؤية ميكن

بعد تنضج مل الطفيليات اآلن احلاد غالباً،الطور املناعية االختبارات تستخدم على. ولذلك
املرحلة: كل هذه مثل يف اإلجيابية التفاعالت تظهر ال الطور. املبكرةقد هذا املهم: يف من

أخرى أسباب عن النامجة احلادة الكبد التهابات عن املتورقات داء السوابق. متييز تساعد
املنطقة(الوبائية يف احلاالت اجلرجري،غزارة تناول يف) عادة احمليطية اليوزينيات كثرة ووجود

. االستعراف
احليوانات احل: يف املتورقات داء تشخيص غالباًيتم على،اد، اعتماداً اجلثة فتح عند

ناضجة غري طفيليات ووجود كبدية آفات يف. مشاهدة البيوض إلجياد فعالية األكثر الطريقة
التنبيذ هي املراري. الرباز الداخلي التنظري باستخدام أحياناً الطفيلي رؤية يظهر. يكمن ال

احلاد الطور أثناء املهاجرة الطفيليات الصوت ويعكسفائق احلاالت%50، من فقط
. (Fawzy et al., 1992)الواضحة

يعطي وبالتايل الرباز يف املثقوبة بيوض ظهور إىل احلمְקل أو العجل كبد استهالك يؤدي قد
الربازي الفحص يف كاذبة إجيابية صحيح. coprologicنتيجة تشخيص إىل الوصول ميكن

أيا عدة املريض قوت من الكبد استبعاد فحص. مبعد ميكن سلبية الرباز معاينة كانت إذا
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عشري إثنا مبسبار الربازعكست. الصفراء احلاالت68%معاينة بنيمن مقارنة يف وذلك
الصفراءالطريقتني رشافة دراسة استعرفت حني احلاالت98%يف الالتينية. من أمريكا : يف

االستشفاء من حاالت املشفى(حدثت أو) دخول الضرورية ملرضغري مكبودينىاملطولة
كبدية( بآفة أحياناً) مصابني جراحية لتداخالت أخضع بعضهم أن ذلك. حتـى كل حدث

التفريقي التشخيص ضمن املتورقات داء وضع . لعدم
الدور خالل العدوى لتشخيص حماولة يف احليوية املناعية االختبارات من عدد استخدم

للظهور اprepatentالسابق ذلك يف والرحالنمبا املناعي والتألق املتممة وتثبيت جلدي ختبار
باإلنزمي املرتبط املناعي املمتز ومقايسة املعاكس املناعي الكهربائي والرحالن املناعي الكهربائي

املناعي)إليزا( الكهربائي لداء. immunoelectrotransferوالناقل للظهور السابق الدور يدوم
جداً طويلة فترة من(املتورقات اإلنسان-أكثر يف الطفيلية) شهرين األمراض أحد أنه حبيث

ال التشخيصتـيالقليلية يف املناعيات فيها نوعية. تفيد املناسبة املستضدات عن البحث أثبت
االختبارات هذه البلهارسيات،وحساسية داء مع خاصة متصالبة تفاعالت هناك الزال . لكن

إليزا اختبار على-وفر الطفيلياֱדرى من املعكوس بروتيناز من- سيستني مستويات
من من95%إىل89%احلساسية النوعية من 100Cordova%إىل98%ومستويات et al.,)

الكبد. 1999) ضرر يصبح أن قبل باملعاجلة البدء املتورقات لداء املبكر التشخيص يسهل
جداً .متقدماً
املتورق: املكافحة داء من الوقاية ذاتميكن النيئة البقلة تناول بعدم األشخاص عند ات
الربي املعروفأو،املنشأ احليوانات. غري وصول متنع مضبوطة ظروف يف البقلة زراعة ميكن

بالقواقع االحتشار وكذلك بالرباز التلوث متنع وبذلك سְק. إليها، معظم إن كل البقلةلْعلى طة
جֱק قد األسواق يف الجاه) دتِصحֱק(عتِماملوجودة الصحية بالظروف فيهاتـيلني منى

مدة. النبات جاٍر مباء اخلضار غسل يزيل10إن الذوانب50%دقائق خالئف من يف.فقط
الستريك محض من كل يزيلها أو يقتلها التجاري/مل10حني اخلل أو ل/مل120ل

السائل البوتاسيوم/مل12والصابون برمنغنات أو إن.  (Sayad et al., 1997)ل/مع24ل
احليوان املتورقات دار ملكافحة حديثة حتبطتـيوال،يـخطة العدوى) تقضي(قد على

تتضمن،البشرية استهالك.a: سوف من الذوانب) تناول(الوقاية املنظم.b. خالئف التطبيق
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النهائي) االستراتيجي( للثوي املتورقة املتوسطني.c. ملبيدات األثوياء من . التخلص
الو امللوثةتشمل املناطق تسبيج املتورقة ذوانب خالئف ابتالع من صعب،قاية وهذا

جداً فعاالً وليس ملبيدات،ومكلف املنتظم التطبيق حياةاملتورقةأما دورة قطع إىل فيهدف
البدئية العدوى متنع سوف خطة وفق احليوانات مبعاجلة وأخرياً،الطفيلي البيوض وتشكيل

البيئة طرق. تلوث املعاجلاتهناك هذه مثل لتطبيق األفضل الوقت حلساب جداً عديدة
(Yilam and Malone, 1998).ًضد،سابقا الكيميائية املركبات بعض تتوفر املتورقةكانت

واليافعةتـيوال البالغة الطيف،تقتل واسعة معاجلات فتوفر اآلن القواقع.أما مكافحة تتضمن
وبيولوجي وكيميائية إيكولوجية لقطع. ةطرقاً البيئة تعديل من اإليكولوجية املقاربة تتألف

القواقع حياة األرضـن. دورة واالقتصادية،زح التقنية الناحية من متيسراً ذلك يكون ،عندما
الرخويات من للتخلص املستدمية الطرق صقل،إحدى أيضاً املفيد أحواض) متليس(ومن

ملنع اجلانبية النباتات وإزالة املياه فيهامصادر تنمو حيث املاء من صغرية حبريات تشكل
ونشاط بكثرة .القواقع

الرخويات مبيدات تطبيق من الكيميائية املقاربة الرخويات،تتكون مبيدات تطبق أن جيب
على املنقعية ألنواع العجيبة القدرة االعتبار بعني آخذين القواقع جتمعات من لإلقالل بانتظام

والتعايف امل. التكاثر حيثهذه واسعة منطقة على تطبيقها ميكن ال ولذلك جداً مكلفة قاربة
ال املؤسسات معظم الناميةبـيترتـيتوجد البلدان يف كل. املاشية استخدامه: على ميكن

صغرية مزارع املعتدلة. يف املناخات يف: يف األوىل للمرة الرخويات مبيدات تطبق أن جيب
بدأت،الربيع قد القواقع تكون لقتلعندما الصيف منتصف يف التطبيق إعادة وميكن بالتكاثر،

باإلشتاء اآلخذة التجمعات إلنقاص اخلريف يف أخرى ومرة الذوانب تطلق أن قبل . القواقع
فقط الفصلني ذات املناخات وماطر(يف بداية):جاف يف الرخويات مبيدات تطبق أن جيب

وايته املاطر ال. الفصل مبيدات من الكثري وارتفاعتعطل عضوية مبواد التجارية رخويات
الباهاء ال. pHمستويات للقواقع الطبيعية األعداء استخدام البيولوجية املقاربة تـيتشمل

متوسطني كأثوياء أن. ختدم إال القواقع وطفيليات املعروفني املنافسني من الكثري وجود ورغم
كامل بشكل يدرس مل ضد.ذلك التلقيح يكون أناملتورقةقد إال للمكافحة، مناسبة طريقة

الطفيلي هذا ضد كافية حتصينية مناعة تنتج ال األغنام أن وجد الباحثني .معظم
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عـراجـالم
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المتوارقات FASCIOLOPSIASISداء

ISD-10 B66.5

هو:السببيات العدوى هذه البوسكيةعامل مثقوبة،Fasciolopsis buskiاملتوارقة وهي
ثخ حممرةكبرية و75حتـى(ينة طوالً و20مم عرضاً مبخاطية) ثخنا3ًمم ملتصقة ،تعيش

واخلنازير اإلنسان عند والصائم عشرية من. اإلثنا بالرباز املطروحة البيوض حتضن أن جيب
18 حرارة16  بدرجة راكد ماء يف األوىل30يوماً اليفعية املرحلة لتشكل firstم

juvenile) stage) (لالطفي ((Soulsby, 1982).أن الصني يف أجريت دراسات وجدت
لألوكسجني حتتاج الالهوائية(البيوض الظروف تتحمل حية) ال 4وتبقى بدرجة3  أشهر

قواقع. م4حرارة وخيترق الناضجة البيضة من الطفيل املستويةخيرج planorbidاملقوقعة

وال األجناسبصغرية من رئيسي HelicorbisواحلالزةHippeutis يبوطاهل،Gyraulus: شكل
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من،Segmentina polypylisاملتقطعة وجيلني األبواغ كيسة مبرحلة الرخويات يف الطفيل مير
الثا. rediaالريدية اجليل الذوانبنـييعطي من كبرياً عدداً الريدية منتـيوال،من خترج

ا النباتات على الذوانب خالئف شكل على وتتكيس املستوطنالقواقع . aquaticملائية
أن الصني يف الدراسات ا4%وجدت خالئف من املاءتقريباً يف تتكيس ينعدي. لذوانب

النهائيوناأل واخلنازير-ثوياء خالئف- اإلنسان مع املاء أو املستوطن املائية النباتات بتناول
األمعاء،الذوانب غالفها: يف من الذوانب خالئف ملرحلة،تتحرر حوايلوتصل بعد النضج

البيض3 وضع من اعتباراً الدورة وتعيد . أشهر
واحلدوث اجلغرايف آسيا:التوزع شرق جنوب يف شائعة . (Waikagul, 1991)العدوى

وجنوֲדا الصني ووسط بنغالديش يف الطفيلي الداء الصينية،حيدث اهلند وجزر اهلند ويف
وتايوان الفي،وأندونيسيا يف حاالت سجلت غركما وبلدان واليابان أخرى،بيليبني الكثرية
املهاجرين بني أن.منها حيملون10قدر تقريباً شخص االنتشار. الطفيلي) لديهم(ماليني

اإلنسان، يف عادة منخفض لكنه جداً اخلنازيرمتغري تربية مناطق يف أعلى يكون أن . ويعتقد
من أكثر التايالندية القرى بعض يف العدوى السكان70%أصابت ويف). اجلمهرة(من

مرتفعاً االنتشار كان الصني يف وكيانكزي شيكيانغ أقليمي من كثرية حتـى- مناطق
من. %85 أقل من البلد من أخرى مناطق يف العدوى معدالت تراوحت العكس 1%وعلى

انتشار. 5%على البوسكيةاخنفض املنشأاملتوارقة األرضية geohelminthiasisوالدوادات

األميبات(األخرى البلد) أدواء هذا يف واضح املنقولة،بشكل الطفيليات انتشار أن إال
اخلصى،(بالطعام متفرعات داء الشعرينات، املناسل،داء جانبيات املذنبةداء الكيسات )داء

على أجريت دراسة ففي ازداد، عام5479قد الصني يف عشوائياً اختريوا ،1995شخصاً
كل. دينمنع0.8%كان نصف أن الصنييعتقد يف حتدث تقريباً البشرية (,Malekالعداوى

هي. )1980 إصابة األكثر العمرية 13اֱדموعة منطقة. سنة4  يف أجريت دراسة وجدت
اخلنازير بني النتشارها مشابه البشر بني العدوى انتشار أن تايلند يف . موطونة

فق قليلة طفيليات تؤوي اخلنازير أن املوجودةتـيوال،طوجد تلك من أقل بيوضاً تنتج
البشر معى يف.(Manning and Ratanarat, 1970)يف اخلنازير يف الطفيلي الداء يثبت مل
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الصني يف املناطق للعدوىتـيوال،بعض مرتفعة معدالت هذا. لبشريةافيها يشري يف،وقد
األقل على املناطق الطفيليات،بعض ثوي هم البشر أن . املفضلإىل

واحليوانات اإلنسان يف قليلةيֱק: املرض أعراضاً الطفيلي هذا إىل،حدث يؤدي ال أو
ال األكرب املثقوبة وألنه األثوياء، بعض يف اإلنسانتـيأعراض اآلثار،تصيب إليه عزيت فرمبا

املهضومضالر غري الطعام ووجود وإسهال وغثيان شرسويف أمل مع واالنسدادية والسمية حية
الوجه،الربازيف والساقني،ووذمة من،والبطن جمموعة على سريرية دراسة أن رغم

تايلند يف اليفعان من معظمهم بيوض،األشخاص يطرحون البوسكيةكانوا وعلىاملتوارقة
شاهدة كلتا،جمموعة أن أعراضاًوجدت تظهران خفيفةاֱדموعتني معوية (,.Plaut et alمعدية

ا.)1969 املرض الطبيذكر األدبيات يف كبريةلوخيم طفيلي محل مع يبدو ما على متوافقاً
(Liu and Harinasutaq, 1996).

من 12يوجد طبيعي3  بشكل املنعدية اخلنازير يف فقط العموم،طفيلياً تتأثر:وعلى ال
اخلنازير فقط،صحة اجلسيم الطفيلي الداء حاالت يف املرض أعراض . وتظهر

و العدوى االنتقالمصدر املائية: طرز النباتات هو واخلنازير اإلنسان عدوى مصدر
الذوانب خالئف على احلاويان واملاء مابني. املستوطن ما أن الصني يف الوبائية األحباث توحي

ومابني13%و%10 األشخاص ملوث40%و35%من ماء شرب نتيجة منعدية اخلنازير من
النبات أكل من أكثر الذوانب إيكولوجية. اتخبالئف ظروفاً املوطونة املناطق ) بيئية(توفر

لألكل الصاحلة املستوطن املائية والنباتات املتوسطني األثوياء من كل لنمو تتواجد. ضرورية
لألكل الصاحلة النباتات تزرع حيث باملاء املغمورة احلقول يف تايلند وسط يف الظروف هذه

املنازل مفرغات. قرب احلقول هذه ال) براز(تتلقى البيوت من مباشر بشكل تـياإلنسان
أعمدة على وتوفر. بنيت والنباتات الرخويات من كل مناء واحليوانات اإلنسان براز تعزز

املعدية الطفيلي(املادة القواقع. للثوي) بيوض هي املسرر:األثوياء Hippeutisاهليبوط

umbilicalisواملتقطعةSegmentine trochoideusبن إىليف إضافة Polypylisغالديش،

hemisphaerulaوتايوان وتايلند الصني أن. (Gilman et al., 1982)يف أيضاً وجد كما
املسررة الوسHelicorbis umbilicaplisاحلالزة يف متوسط ثوي . (Ditrich et al., 1992)هو
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ال وبائياً املهمة املستوطن املائية مثارهتـيالنباتات اإلنسان أويأكل بصالִדا أو جذورها أو ا
هي غالفها أو املائية: جذوعها نوعEliocharisنوع(الكستناء واللوتس) Trapaأو

Nymphaea،أجناس من تؤكل،Zizania, Neptunia, Ipomoea, Eichhorniaوغريها
نيئة النباتات هذه من معينة ما،أجزاء الغالفوغالباً لتقشري والشفاه األسنان تستخدم

ال،البصالتو املناطق يف أنه مثارهاتـيويالحظ أو النباتات غلي على الناس الكستناء(اعتاد
للخنازير) املائية نيئة يقدموا أم إال أكلها بني،قبل بكثري أعلى العدوى معدل أن يالحظ

البشر بني عليه هي مما احليوانات ال. هذه املناطق يف عادة أعلى البشرية العدوى تـيانتشار
الذوانبـت خالئف ألن البعيدة، الضواحي يف وأقل املستوطن املائية النباتات فيها زرع

والتسويق القطف بني حيدث الذي اجلفاف تقاوم ال النباتات على النخزير. امللتصقة يعترب
صحي ختلص هناك كان إن حتـى البشر يف العدوى على حيافظ قد الذي الطفيلي مستودع

البشر براز بنغالديش. من مثل املسلمني بالد اخلن،ففي يلعب كمستودعـال دور أي ،زير
الوحيد املستودع عملياً هو للقواقع،واإلنسان الوحيد العدوى  (,.Gilman et alومصدر

متوسطون. )1982 أثوياء فيها يوجد مناطق إىل املرض طريق عن العدوى تصدير . ميكن
أن الدراسات إحدى فلسطنيعامال93ًمن3وجدت يف موجودين كانوا) سرائيلإ(تايلندياً
البوسكية باملتوارقة . منعدين

الوبائية،: التشخيص والظروف األعراض أساس على بالعدوى باكتشافيشتبه وتثبت
الربازية املادة يف البوسكية املتوارقة لبيوض. بيوض جداً مشاֲדة العمالقةالبيوض املتورقة

الكبدية اليقول. واملتورقة بيوضاخلرباء تفريق البوسكيةميكن 140(املتوارقة  128

و 85مكرومتر بيوض) مكرومتر78  الكبديةعن 150(املتورقة و128  90مكرومتر  60

القيء. (Zeibig, 1997)) مكرومتر يف يتواجد عندما بسهولة نفسه الطفيلي استعراف ميكن
الربازية املادة حم. أو حول تقارير توجد أظهرال الطفيلي أن إال املناعي، التشخيص اوالت

أجل من االختبارات يف متصالبة الكبديةتفاعالت الوحيدةويرقة،املتورقة Taeniaالشريطية

soluimاحللزونية . Trichinella spiralisوالشعرينة
النبات: املكافحة أكل عن االبتعاد هي البشري الطفيلي الداء من للوقاية طريقة اتأبسط
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البطنداء GASTRODISCOIDIASISقرصيֵקات

ICD-10 B66.8األخرىعداوى النوعية المثقوبات
ICD-10 B66.8 Other specified fluke infections

الفُداء: املرادفات .Amphistomiasisوֲקيهنيمتقابالت

ملوثة مناطق من ماء شرب أو باألسنان تقشريها أو النيئة أو الطازجة املستوطن أن. املائية إال
حتقيقه صعب أمر وهو العادات تبديل إىل حباجة التوصيات ال. هذه الدراسات تـيأظهر
مدة مغلي ماء يف امللوثة النباتات غمس أن الصني يف 2أجريت لقتل1  كاٍف دقيقة

الطفيليو. الطفيلي الداء من للتخلص املطلوبة األخرى اإلجراءات التثقيف- من إىل إضافة
القواقع- الصحي مبيدات املصابة،استخدام اجلمهرة يف،ومعاجلة البشر براز من والتخلص

إنتانية احلي) خاصة(برك بالكلس البشر،أو برباز احلقول ختصيب اخلنازير،ومنع تربية وعدم
املو املناطق . طونةيف

المـراجـع
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هو:السببيات العدوى هذه الفويهني(البطنةقرصيعامل البشرية)متقابلة
Gastrodiscoides (Amphistomum) hominis،ٌشكٍلمثقوبة ذات ساطعة اللون وردية

تقيس 14كمثري و5  طوالً 66ملم عرضا4ً  الصاعد. ملم والقولون األعور يف تعيش
أا،واإلنساناخلنازيرلدى احلقولكما وجرذان النسانيس لدى . )(Soulsby, 1982وجدت

األمامي مبحجمالطفيليمناجلزء قرٍص على ينفتح اخللفي اجلزء لكن الشكل خمروطي
البيوض. ماص جنيناًدونالثويتغادر حتوي 17ملدةوحتتاجembryonatingأن ايوم16 

حرارة درجة األولم34م27يف اليفعي الدور . )(Neva, 1994وتفقس) الطُفَيֲקل(لتشكّل
اهلنيف يف اֱדراة علىالطفيالتكانت:دالتجارب لدىإحداثقادرةً قوقعالعدوى
الطبيعيقدالذيHelicorbis coenosusاحلالزة:ةاملستويةقوقعامل املتوسط الثوي هو . يكون

معروفة غري القوقع ضمن التطور تفاصيل األعضاءاخلربةلكن،إن حياة دورات من املأخوذة
إىل تقود نفسها الفصيلة من وجيالًتراضاالفاآلخرين بيضية خاليا تشكل الطفيالت أوأن

وذوائب الريديات من بالربوزواعتماداً،جيلني تبدأ الذوائب فإن احمليط يف احلرارة درجة على
القو بعدامن 152قع العدوىاًيوم28  منوبشكل.من األخرى لألنواع قرصيֵקاتمشابه

الذوا فإن املنالبطن النباتات على أيضاً تتكيس خالئفب إىل وتتطور تصاب.الذوانبائية
الذوانبعنبالعدوىالنهائيةاألثوياء خالئف ابتالع أن،طريق اقترح البطنةقرصيوقد
اإلنسانالبشرية منواخلنازيريف تكون أن خمتلفةضميكن وذراري . روب

واحلدوثالتوزع اهلندحيدث:اجلغرايف يف رئيسي بشكل الطفيلي الداء ياتوال(هذا
و وبيهار البنغالأوريساآسام ال) وغرب يف أيضاً حاالت سجلت لكن بنغالديش، نييلبفيويف
جزيرة وتايالندالصنيوشبه ومانيمار وماليزيا بأندونيسيا جاوا يف حيواناٍت ويف . اهلندية

غوايانالوحظ يف اهلنود املهاجرين لدى أيضاً الطفيلي الداء التوزع. هذا يكون اجلغرايفقد
كازا يف بري خنـزير يف الطفيلي وجد حيث عدوىالمعدالتتتنوع. ستانخأوسع،

أنلبشريةا وميكن حيثتكون، اهلند يف آسام والية يف القرى إحدى يف كما جداً عالية
تعداد%41 برازهممعظمهمو،سكانالمن يف الطفيلي بيوض لديهم األطفال، ويكفي. من

اخلنازير أن املنطقةوفليستلالستغراب هذه يف امليف. رية اهلندساخلإحدى وجد:يف
أصل27%يفالطفيلي لدى. اًمفحوصاًخنـزير233من أيضاً العدوى وجدت كما
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النوأنواعالقوارض مثل آسيا يف اإلنسان غري املقدֵקمات من املكاك(يةالريسوسسانيسعديدة
الرֵקبֵקاحيةيوالنسان) Macaca mulattaاخلالسي الفلاملكّ(س واملكاكirusكواملكانـييبياك

لدىكان). fascicularisزماحمل بالعدوى اإلصابة رֱקبֵקاح1.201معدل احمل(نسناس ) مزاملكاك
الصيفمعدلوإن؛21.4%هو اية يف أعلى هو اهلند يف اخلنازير لدى بالعدوى اإلصابة

اخلريف وأيلولويبلغ،وبداية حزيران شهري بني ما . )Roy et al., 1992(ذروته
واحليواناتيفاملرض غالباًتكون: اإلنسان سريرياً ظاهرة يكونفقطالعدوى عندما

كبرياً الطفيلي احلاالت. احلمل هذه تبدالت: يف هناك تكون القولونمسجֵקلةقد خماطية يف
خماط وإسهال قولون والتهاب . Strickland, 1991)(نـياواألعور

امصدر وطرز هويبدو:النتقالالعدوى النهائي الطبيعي الثوي حيث،اخلنـزيرأن
بالعدوى، اإلصابة من عالية معدالت يفوجدت الطفيلي وجد والقوارضسيالنسانكما

الثانوي. أيضاً النهائي الثوي اإلنسان يعترب العالقة. عموماً اإلنساناحلقيقيةلكن بني
ايةيواناحلواملثقوبات حتـى جيداً تعرف جتريبياً،آلنمل يֱקحدد الطفيلياتفيماومل كانت إذا

اإلنسانتنֱק إىل العدوى. تقل حتدث اهلند يف املناطق بعض ايف عدوىإلنسانيف حدوث دون
أيضاً املعكوس الوضع لوحظ كما اخلنازير، األثوياءيكتسب. (Malek, 1980)لدى

اهلضمي السبيل طريق عن العدوى طريقالنهائيون عن النباتاترمبا املاءاملائيةابتالع أو
املعاجل وغري الذوانب خبالئف . امللوث

الرباز:التشخيص يف البيوض اكتشاف على التشخيص سهولة،يعتمد أكثر بشكل أو
إلعطاء التايل املثقوبات استعراف الطفيليةمضاداتعلى للشخصantihelminthicالديدان

بيوض. املصاب 170(البطنةقرصيإن لبيوض) ميكرون60  70× ميكرون150  مشاֲדة
البوسكية خضرةلكنهاFasciolopsis buskiاملتوارقة وأكثر ). اخضراراً(أضيق

بعيص:املكافحة التوصية معروفةألنمكافحةدابريتب غري الطفيلي حياة ومع؛دورة
اول،ذلك املناطقلشخصي،لتحصني يف القاطنني األشخاص على يستهلكواأنةاملوطوجيب ال

املعاجل غري املاء أو املائية للوقاية. النباتات فإنعنوبالنسبة املستودع احليوان معاجلة طريق
العدوى تصل أن قبل الصيف منتصف هو املفضل انتشارهاإىلالوقت معدالت أعلى

(Roy and Tandon et al., 1992).
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عـراجـالم

HETEROPHYIASISالخيفاناتداء

ICD-10 B66.8األخرىعداوى النوعية المثقوبات
ICD-10 B66.8 Other specified fluke infections

). الدقيقاملعى(اخليفانةعداوى،Heterophydiasisاخليفاناتداء:املرادفات
من:السببيات مثقوباتִק العدوى هذه ،Heterophyidaeاتياناخليففصيلةعوامل

األخرىتـيوال والفقاريات اإلنسان معى بالعدوى ميֵקز. تصيب 1980عامكيمالوقد

على واعتماداً بالعدوى، اإلنسان تصيب أن ميكن العامل يف أنواع األنواعذلكعشرة فإن
هي شيوعاً اخليفا:األكثر  HeterophyesواخليفانةHeterophyes heterophyesءاخليفانة

nocensاليوكوغاويةاملناسلخلفيةوMetagonimus yokogawaiالنجماءوStellantchasmus

flacatus.ال األخرى هيتـياألنواع القائمة هذه على موجودة املتخفية:كانت
Cryptocotyleامللسنة)املستمخضة( (Tocotrema) linguaاخلصيةفرديةوHaplorchis

calderoniاخلصيةفرديةوHaplorchis vanissimaاليوكوغاويةاخلصيةفرديةو
Haplorchis yokogawaiالتايشويةاخلصيةفرديةوHaplorchis taichuiاجلسمجرֵקيֵקةو

و:1991عاميف.Stamnosoma armatumاملسلحة تشاي أخرىأنواع6ضافةإبيلقام
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وهي كوريا مجهورية يف اإلنسان تصيب أن  Centrocestusسلحةاملاملركزشريطية: ميكن

armatusاملتغريةاخليفانةوHeterophyses disparاملستمرةاخليفانةوHeterophyopsis

continuaالتاكاهاشيةاملناسلخلفيةوM. takahashiiوPygidiopsis summaاملستدبقةو
Stictodora fuscatum.وصفتفيما مرضىMetagonimus miyataiاملناسلخلفيةبعد يف

أمناطمجهوريةيف من منطاً الزمن من ملدة تعترب كانت حيث واليابان، املناسلخلفيةكوريا
Satio)اليوكوغاوية et al., 1997) M. yokogawai.اجلينية الدراسات بني) الوراثية(ميزت

Yu)النوعني et al., 1997).هي الطبية النظر وجهة من أمهية األكثر األنواع اخليفانةإن
املثال؛اليوكوغاويةاملناسلخلفيةوءااخليف سبيل ال:على الدراسات إحدى اجريتتـييف

كوريا املعاجلةمرضى5ىأعط: يف منامن3007قيد 120واليوكوغاويةاملناسلخلفيةذج

S. Falcatus.Chaiالنجماءمناًمنوذج46وnocensاخليفانةمناًمنوذج et al.,) 1998.(
دورةاخليفاناتمجيع نبا: متشاֲדةبيولوجيةلديها قوقع هو األول املتوسط تـيالثوي
،Pirenellaالربنيلة، Melaniaالقومت،Cleopatraكيلوبترات،Cerithideaاليقرون(مالئم
الناضجةيقومحيث)Tympanotomusاملتطبل،Semisulcospiraبةاملوزָק البيوض بابتالع
لذلكباإلضاف.الذوانبهمنضتطورتو متوسط:ة ثوي ضمنهثانيوجد تتطور حيث

كبري ضرباً يكون ما وعادة الذوانب، األمساكاحلجخالئف من العذبتـيالم املاء يف تعيش
ا من. سنآلأو بكٍل اخلاصة الثانية املتوسطة املناسلخلفيةو،armatusاملركزشريطةاألثواء

أمساكغاويةاليوكواملناسلخلفيةوtakahashiiالتاكاهاشية األثوياءتتواجد. العذباملاءهي
من بكٍل اخلاصة الثانية واملتوسطة املستمرة النجماءوP. summaوnocensاخليفانةاخليفانة

S. falcatusاملستدبقةوS. fuscatumا املاء تلك؛(Chai and Lee., 1991)نسآليف أما
اخليفااخلاصة األءباخليفانة مصبֵקات يف واويفارفتتواجد العذب تفصيل. نسآلاملاء مت

من نوعني عن هنا نظراًاليوكوغاويةاملناسلخلفيةوءاخليفااخليفانةمهااخليفاناتاحلديث
الع الصحة يف . ةامألمهيتها

اخليفا تقيسصغريةٌمثقوبةٌءاخليفانة الشكل كمثرية و1  1.7جداً طوالً ملم0.3  0.4ملم
يف تعيش والثعالبلإلنسالدقيقملعىاعرضاً والكالب والقطط الثدييات،ان من كالً وكذلك

األمساكتـيالوالطيوراألخرى على حاوية. تتغذى البيوض تكون الثوي براز مشاهدة عند
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املستوطن مائي قوقع قبل من البيوض هذه تبتلع أن جيب كامل؛ بشكل متطور طُفيل على
األول(مالئم املتوسط التطوربֱקغ) الثوي دورة استمرار القوقع. ية داخل تصبح يف(وحاملا
اليابان، Pirenellaالربنيلةأنواع: مصر احملزم: يف واملوزֵקبة،Cerithidea cingulataاليقرون

libertinaSemisulcospira (ال األبواغ كيسات تعطي الطفيالت بدورهاتـيفإن تعطي
الريدياتجيالً من جيلني وتعrediaeأو الذوانب، بدورها األخرية هذه الذوانب. طي تغزو

الثا املتوسط اث-نـيالثوي حوايل من واحدا يكون قد املاءنـيالذي أمساك من نوعاً عشر
أو والسآلاالعذب املاءتـين، يف بيوضها عادةسآلاتضع املاحل أو الذوانب. ن تشكّل

األ هلذه العضلي اֱדموع ضمن أو احلراشف حتت خالئفالكيسات إىل وتستحيل مساك
مصر. الذوانب البوري: يف السمك يف رئيسي بشكل الذوانب خالئف (Mugil)تتواجد

البلطي منTilapiaوالسمك عديدة أنواع يف فتتواجد اليابان يف أما أخرى، قليلة وأنواع
gobyجنستـيال إىل . Acanthogbiusتنتمي

آ ائي ثوي أي أو اإلنسان يتناول النعندما السمك خالئفـخر على احلاوي يء
ديدان إىل تتحول مث املعى ضمن لتتطور الكيسي الغالف من الطفيليات تتحرر الذوانب،

تقريباً أيام تسعة خالل البيوض بوضع تبدأ بالغة . مثقوبة
2.5اليوكوغاويةاملناسلخلفيةتقيس طوال1ً  0.8وملم يف0.4  وتعيش عرضاً ملم
الدقي الطيوراملعى من أخرى أنواع يف ورمبا والبجع، واخلنازير والقطط والكالب لإلنسان ق

األمساكتـيال على لدى. تتغذى عليه هي ملا مشاֲדة التطور اخليفانةدورة األثوياء. اخليفانة
املوزֵקبة أجناس من القواقع هي األوىل امليزاب(املتوسطة الثيارةHuaاهلُواأو) ذات أو

Thiaraأما السمك، وفصيلة السلمون فصيلة إىل تنتمي أمساك فهي الثانية املتوسطة األثوياء
. املرقّط

واحلدوث اجلغرايف اخليفاءتتواجد:التوزع املتغريةوغالباً-اخليفانة يف-اخليفانة
و البلقان وبالد وتركيا واألوسط األدنـى الشرق ويف آسيا شرق أكرب. سبانياإجنوب توجد

موطو الداءبؤرة هذا انتشار أجل من خاص بشكل مناسبة الظروف حيث النيل دلتا يف نة
قواقع: الطفيلي من كبري عدد ووفرةالربنيلةيعيش الدلتا، يف اآلسنة املستنقعات قاع يف
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الن السمك السكان وتناول البوري، التسهيالتـالسمك كفاية وعدم تقليدي، بشكل يء
النف من التخلص أجل من صحياملوضوعة بشكل البوري. ايات السمك معظم حيتوي

mulletوال الذوانب، خالئف إىلتـيعلى تصل مسكة؛6.000قد كل يف ذانبة خليفة
بالعدوى مصابة تقريباً والقطط الكالب املواضع. ومجيع أحد أن: يف أطفال65%قُدֵקر من

الطفيليات هذه لديهم وامل. املدارس املوطونة املناطق إىل الباإلضافة التوطن املفرطة تـيناطق
غرب يف جداً منخفض انتشار سֱקجֵקل فقد إليها . فريقياأأشري

مرتفع انتشار املسوحاتnocensللخيفانةسجֵקل لكن اليابان، يف ياماغوشي مقاطعة يف
انتشاراً أظهرت األخرى املقاطعات يف منالالحقة عام(Malek, 1980).1%أقل 1994يف

تشاي منورفاقهوجد كبرية كورياnocensاخليفانةبؤرة مجهورية أصل43%: يف 98من

منعدينشخصاً . كانوا
اليوكوغاويةتتواجد املناسل الشماليةخلفية األقاليم ويف األقصى الشرق يف رئيسي بشكل
سيربيا يف. من أيضاً حاالت سجلت كما أوروبا، وسط يف مشاهدة أقل يف. سبانياإوهي

املستشفيا فحصتأحد كوريا يف سول يف عامي52.552ت بني ما برازية 1992و1984عينة

ال الوحيدة اخليفانة هيتـيوالدودة اليوكوغاويةشوهدت املناسل كانتخلفية حيث
يف العينات1.2%موجودة Lee)من et al., 1994) .ال الدراسات إحدى أن تـيكما
عام أنواع1991أجريت وجدت كوريا امليف و12%يفناسلخلفية الذكور من6%من

الذكور يف شدة أكثر عداوى مع املفحوصني، لدى. اإلناث عالياً االنتشار معدل كان
من أكرب األعمار ذوي والشدة30األشخاص العمر بني ما عالقة توجد مل لكن . سنة،

الذوانب خالئف بعدوى تصاب أن ميكن العذب املاء أمساك من أنواع مثانية عاميف. وجدت
أن68وشخصا465ًفحص1993 وتبني كوريا، يف هانتان ر طول على وذلك مسكة
و%3.4 السكان منعدية21%من كانت السمك املناسلمن miyataiParkخبلفية et al.,)

عام.)1993 آهن املناسل1993وجد خلفية يفشخصا1.067ًمن7.8%يفعدوى فحصوا
بني تتراوح مبعدالت النهر5يف12.8%و3.8%كوريا ضفاف على تقع خمتلفة كان. مناطق

األمساك لدى بالعدوى اإلصابة جمال. مدروساًمنوذجا318ًيف81%معدل النجماءيتضمن
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S. falcatusمن وهاوايأكالً املتحدة(ستراليا والفيلبني) الواليات واليابان وأندونيسيا
األوسط والشرق .وتايالند

اإلنسا يف واحليواناتاملرض عادةً:ن األعراض عدمية اخلفيفة العداوى أن. تكون ميكن
سطحي وخنر للمخاط غزير إفراز مع املعوية املخاطية يف ִדيجاً الكبري الطفيلي احلمل يسبب

وغثيان ومغص مزمن وإسهال أحياناً. للظهارة الدم جمرى إىل الزائغة الطفيلي بيوض تدخل
حب ورمية بؤر تشكل إىل والدماغوتؤدي القلب عضلة فيها مبا خمتلفة وأعضاء نسج يف . يبية

الفيليبني أن: يف عن15%يعتقد نامجة تكون قد املميت القلب عضلة التهاب حاالت من
الطفيليات هذه احلاالت. (García and Brucjner, 1997)بيوض معظم تكون ذلك ومع

محيدة عداوى. البشرية اليوكوغاويةيف املناسل يفخلفية املعيشة حرة الطفيليات وجدت
أيضاً الزغابات بني ومنتشرة جسيمة. اللمعة ارتشاحات األخرى املشاهدات تتضمن

ونفاد اֱדاورة املعوية اخلاليا يف تآكل مع السְקدְקى، يف واليوزينيات والبالزماويات للمفاويات
غلوبت الزغاباتglobetخاليا يف وذمة وأحياناً ،(Chi etal., 1988).

يف مشاֲדة عدد. احليواناتالصورة وجود حالة يف فقط سريرياً ظاهرة العدوى تكون
الطفيليات من عام. كبري اليابان مشاֲדة: 1962يف ذانبة خليفة شكل على حي كائن استفرد

بالعاملS. falcatusللنجماء وقتياً فيهاSFومسي أحدث كالب من االستفراد مت وقد ،
الساب احلي خفيفاًالكائن مرضاً أن. ق حالياً املعروف هلذا99.1%من الرنا متواليات من

مماثلة بوتوماك،Ethrlichia risticiiلإليرخلية) مطابقة(العامل محى يسبب الذي احلي الكائن
Potomacاخليول مماثلة98.7%،لدى الرنا متواليات تـيالE. sennetsuلإليرخليةمن

يف بالعدوى اإلنسان اليابانتصيب مشاֲד. (Wen et al., 1996)غرب انتقاهلا يكون اًقد
الكلبيةالنتقال الدودية: الريكتسية املثقوبةNeorickettsia helminthoecaالرويكسية : عرب

السلمونية . Nanophyetus salmincola(Sonlsby, 1982)الثقباء
االنتقال وطرز العدوى لإل: مصدر بالنسبة العدوى مصدر األخرىإن والثدييات نسان

األمساك هو املاحل(والطيور أو اآلسن أو العذب املاء الذوانب) من خالئف بعدوى املصابة
بالطفيلي الن. اخلاصة السمك تناول عادة الرئيسيـإن السبب هي جيداً املطبوخ غري أو يء
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احلدֵקي. اإلنسانلعدوى نوعيcritical) احلرج(الثوي بسبب وذلك القوقع الطفيلي. تههو
الثا املتوسط للثوي انتقائية أقل النـيهو األمساك أنواع من نوعاً يكون أن ميكن تـيالذي

قريدس حتـى أو املاحل، أو اآلسن أو العذب املاء يف املاء. معني) مجربي(تتواجد تلوث إن
الطفيلي تطور دورة امتام يؤكد احليوان أو اإلنسان األثوياء. مبֱקفْرְקغَات الرئيسيةتتنوع النهائية

ال الطيور تكون األنواع لبعض فبالنسبة الطفيلي، أنواع على اعتماداً علىتـيوذلك تتغذى
اإلنسان أو القطط أو الكالب تكون أخرى ألنواع وبالنسبة النهائية، األثوياء هي . األمساك

أنواعاً األخرى النهائية األثوياء الربتتضمن واحليوانات الطيور من الكثرية علىتـيية تتغذى
. األمساك

الربازية: التشخيص املادة يف الطفيلي لبيوض املختربية املشاهدة على التشخيص . يعتمد
ال منعملياً كل بيوض متييز اليوكوغاويةميكن املناسل وخلفية اخليفاء (,Zeilbigاخليفانة

بيوض1997) إىل اخلصيةإضافة إن. OpisthorchisاخلصيةومتأخرClonorchisمتفرع
االظهار صعبة لكنها املعروفة املورفولوجيا من أكثر عليه مֱקعوָקلٌ معيارִק للبيوض السطحية . البنية
للديدان الطاردة املعاجلة بعد البالغة املثقوبات فحص طريق عن األنواع استعراف .ميكن

املناعيةال االختبارات باستخدام اخليفانات داء تشخيص حول معلومات العدوىتوجد لكن ،
متصالبة تفاعالت وجود أظهرت بيوض10%:التجريبية مستضدات 35%والبلهارسيةمع

اخلالصة Hassan)للمتورقةاخلاممع et al., 1989) .

الكامل: املكافحة الطهي إىل اهلادف التثقيف طريق عن اإلنسان عدوى من الوقاية ميكن
ميكن للمفرغات، املناسب والتصريف سبعةلألمساك حتـى حيةً الذوانب خالئف تبقى أن

اخللّ يف مֱקلِّحְקتֲק ما إذا أيام ولعدة املاحل املاء يف احملفوظة األمساك يف تتناول. أيام أال جيب
الن السمك على احلاوية املخلفات أو النيئة األمساك والقطط أنـالكالب ميكن ألا يء،

ع حتافظ وبالتايل البيئة، وتلوֵקث بالعدوى العدوىتصاب دورة استمرارية . لى
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عـراجـالم
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الثقباوات NANOPHYETIASISداء

ICD-10 B66.8األخرى النوعية المثقوبات عداوى
ICD-10 B66.8 Other specified fluke infections

املثقوبة: املرادفات بالسلمونElokominيةيلوكوميناإلمحֵקى التسمم احليوانات(، ). يف
هو: السببيات املرض هلذا املسبب السلمونية) Troglotremaالكهفاء(الثقباءالعامل
salmincolaNunophyetusأنواع عدة تصيب األجيال متناوبة صغرية معوية مثقوبةٌ وهي ،

اإلنسان وكذلك اللواحم، هلا. من اجلغرايف والتوزع بيولوجية اختالفات عدة على واعتماداً
مها نويعني متييز مت السلمونية: فقد السلمونية مشالN. salmincola salmincolaالثقباء يف
املتحدة، الواليات السلمونيةغرب سييربياN. salmincola schikhobalowiوالثقباء يف

الفيدرالية . وروسيا
والكالب والراكونات والفهود والقطط للذئاب الدقيق املعى يف البالغة املثقوبة تعيش

املنك السموֵקريات(وحيوانات جنس من فارضة األخرى) حيوانات واللواحم ميكن. والثعالب
ال الطيور اإلنسان تعدي أيضاًتـيأن األمساك على أننوعا32ًهناك. تتغذى ثوياًميكن يكون

جتريبياًطبيعياً املثقوبةأو ج. هلذه صغرية الطفيليات 0.5 × ملم0.8  2.5(داًهذه ملم) 0.3 
لثويني تطورهاوحتتاج أجل من الفشقاوات. متوسطني فصيلة من القوقع هو األول الثوي

Pleuroceridae .املتراكنة أنه على املتحدة الواليات يف استعرافه مت  Goniobasisوقد

pliciferaامللحمية اخلردلية Oxytrema plicifer, jugaونوع لكن؛O.siliculaوSiliculaضرب
غري زال ما تصنيفها أن سيربيا. حمدديبدو أنه: يف على القوقع استعراف االسفنجيةمت املوزبֵקة

Semisulcospira cancellataالزلقة امللحميةS. laevigataواملوزبֵקة Jugaونوع

(Besprozvannykj, 1994) .الثا السلموننـيالثوي فصيلة من منوذج هو
Onchorhynchus, Salmo, Salvelinus).. .تو) اخل أقل األخرىوبشكل الفصائل من اتراً

Lampreys, Cyprinidae, Cottidae)العمالق اهلادي احمليط مسندل . (Soulsby, 1982))وأيضاً
ال ملدةتـيالبيوض املاء يف تبقى أن وجيب مضغة ذات ليست النهائية األثوياء براز يف تطرح

200 الطفيل87  تشكل اكتمال حتـى و. يوم البيضة الطفيل يغادر القوقعمث خيترق
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ال الذوانب تشكّل لكي الريديات من جيلني إىل القوقعتـيوينقسم هذه. تغادر تسبح
والعضالت الكليتني يف تتكيس وأخرياً املالئم السمك جلد وختترق اجلوار يف الذوانب

آخر عضٍو أي يف وثانوياً ما. والزعانف، الذوانب خالئف ملم0.11بنيتقيس
وتص0.25و قطراً خاللملم النهائي للثوي بالنسبة معديةً أنيوما11ًأو10بح وتستطيع ،

إىل تصل مدٍة احلي السمك يف السمك. سنوات5تبقى بابتالع النهائي الثوي يقوم عندما
املعىـالن يف النضج مرحلة إىل وتصل عنها التكيس يزال الذوانب خالئف على احلاوي يء

البيض بوضع . أيام8إىل5خالل) السְקرֲקء(وتبدأ
واحلدوث اجلغرايف السلمونيةتتوزع: التوزع السلمونية احمليطالثقباء ساحل طول على

أوريغون يف رئيسي وبشكل املتحدة، للواليات اث. اهلادي حوايل حالةنـيسֱקجلت عشر
عامبشرية حتـى البلد هذا Fritsche)يف et al., 1989) 1989  .السلمونيةتتوزع الثقباء

Schikhobalowiأمور لنهر اجلبلية الروافد طول وعلى ساخالني جزيرة من الشمايل القسم يف
الشرقية سيربيا هذه. يف طول على القرى بعض يف اإلنسان عدوى معدֵקل يصل أن ميكن

إىل األول. 98%الروافد املتوسط الثوي أنواع وجود طريق عن الثقباوات داء توزع يتحدد
الواليات). القوقع( هويف القوقع سيربياOxytrema siliculaاملتحدة االسفنجيةويف املوزبة

الزلقة .واملوزبة
اإلنسان يف كثرية:املرض طفيليات وجود حالة يف فقط سريرية تظاهرات العدوى تسبب
(Fang et al., 1991) .عام فريتشه قبل من درسوا الذين املرضى نصف وجود1989أبدى

لك فقط، يوزينيات معويةكثرة معدية أعراض من اآلخر النصف شكا األكثراأل. نֵק عراض
البط:هيتواتراً واألمل والغثيان املزمن احمليطيةنـياإلسهال اليوزينيات  (Harrell andوكثرة

(Deardorff , 1992 .
عن النامجة اخلفيفية السلمونيةالعدوى األعراضSchikhobulowiالثقباء نـييعا. عدمية

الذ بـاملرضى يقدر طفيلي محل لديهم إسهال500ين من أكثر أو مثقوبة أمل،(43%)دودة
ليلي(16%)إمساك(32%)معدي . (16%)وإلعاب
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احليوانات يف املتكيس: املرض غري الطفيلي التكيس(يلتصق الدقيق) مابعد املعى مبخاطية
الكالب املتحدة. يف الواليات خمتلفة: يف طفيليات حتدث أن سطحياًميكن أمعاء قدالتهاب

أبداً أعراضاً حتدث أوال عادة قليلة أعراضاً الطفيليات هذه تسبب لكن النـزف، . يسبب
حال أي يؤوي:على أن ميكنه أنه هو املتحدة الواليات يف للطفيلي الرئيسي املميز الشيء إن

أو بالسلمون التسمم إلوكومنيعامل املثقوبة . محى
اسم بالسل(إن عن) مونالتسمم ناجم ريكتسيات داء فعلياً هو املرض ألن مالئم، غري

الدودية تسمماNeorickettsia helminthoecaًالرويكسية الريكتيسية. وليس هذه تصيب
فقط لكن. الكالب الكلب؛ مبعى ويلتصق الطفيلي تكيس يزال عندما احلي الكائن يتحرر

العدوى على وحتافظ منعدية املثقوبة بيوض وخالهلاخترج الذوانب خالئف تتشكل أن إىل
األمساك يف خالل. تبقى الكالب يف املرض وفقد7إىل5يتظاهر عالية حبمى العدوى بعد أيام

وخيم وزن وفقد معمم ملفية عقد وتضخم صفيحات وقلة مدمֵקى وإسهال وقياء تام شهية
إىل يصل وفيات املعاجل10إىل7خالل90%ومعدل عدم حال يف املناسبأيام الوقت يف . ة
املثقوبة محى ِمقْرְקضElokominiaةليكوميناإلتصيب وبنات ابن(الكالب يشبه حيوان

مع) عرس باالشتراك حيدث أن وميكن والدببة، بالسلمون(والراكونات عن). التسمم وتنجم
الكومينية الرويكسية عنتـيالريكتيسية مستضدياً الدوديةختتلف أالرويكسية رغم ا،

نفسها بالطرق الوزن. تنتقل فقد أن رغم اإلسهال من انتشاراً أكثر اللمفية العقد تضخم
هو املعاجلة غري احلاالت يف الوفيات ومعدل أيضاً، . فقط10%وخيمִק

س الروسيني-بريياييف الباحثني مشاهدات على عدوى-واعتماداً تسبب أن ميكن
اللو البنية واجلرذان والكالب عنالقطط النامجة والغرְקير السلمونيةن Schikhobalowiالثقباء

ومميتاً وخيماً أية. مرضاً تنقل سيبرييا يف الطفيليات كانت إذا فيما يعرف ال أخرى جهٍة ومن
أخرى . مكروبات

أيضاً مريضةً باملثقوبة املنعدية األمساك تصبح أن أمساك. ميكن من خمتلفة أنواع تعريض مت
جتريبي السلمونيةاًالسلمون االستعدادللثقباء من خمتلفة درجات كانت. وأبدت عموماً

األخرى املناطق يف األنواع من مقاومة أكثر املوطونة املنطقة يف بني. األنواع املوت حيدث
أول خالل رئيسي بشكل جسيمة لعداوى املعرֵקضة خالل24األمساك أخرى، وبعبارٍة ساعة،
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الذوانب وهجرة املرضياترغم. اختراق هذه مثل تسبب ال غالباً التدرجيية العدوى أن
مرضية تأثريات لديها الطفيليات أن على يتفقون الباحثني معظم فإن على) باثولوجية(الكثرية
والغالصم القلب مثل حياتية ألعضاء غزو حدث إذا وخاصةً قبل) اخلياشم(األمساك، من

املهاجرة الذوانب من كبري االمس. عدد واختالالًتبدي متقزماً مناًء بالعدوى املصابة يفاك
السباحة على . (Millemann and knapp, 1970)مقدرִדا

االنتقال وطرز العدوى بعدوى: مصدر واحليوانات اإلنسان من كل الثقباءيصاب
النالسلمونية السمك ابتالع طريق جيداًـعن املطبوخ غري أو أنواع،يء وخاصة

املنعد الطفيلي،يةالسلمونيات ذوانب اآلن- توجد. خالئف على-حتـى واحدة حالة
االبتالع على بينة وجود دون بالعدوى املصاب السمك تناول عن النامجة العدوى من األقل

(Harrell and Deardorff, 1990) .
املثقوبة محֵקى وعدوى بالسلمون التسمم مصدر املصابيةلوكوميناإلإن السمك هو

املثق والبعدوى فإنتـيوبات التوضيح مت وكما خاصة، ريكتيسية بعدوى مصابة بدورها
املتحدة الواليات يف فقط حتدث العداوى الفيدرالية. هذه روسية من كل يف املناطق بعض يف

املثقوبة توجد حيث املتحدة خالئف: والواليات بعدوى لإلصابة مرتفع معدل يتواجد
ا أنواع وخاصة األمساك يف . لسلمونالذوانب

أو:التشخيص اإلنسان براز يف الطفيلي بيوض مشاهدة طريق عن التشخيص توكيد يتم
البيوض. احليوانات 97تقيس  87 × 55 واضح35  غري صغري وصاد ولديها ميكرون

املقابلة اجلهة يف صغري عداوى. وفص توكيد اֱדهريالريكتسيةيتم الفحص طريق عن
الع من املأخوذة البنيةللخزعات مع اخللوية داخل األجسام تشاهد حيث املصابة اللمفية قد
للريكتيسيات . النموذجية

غري: املكافحة السمك استهالك بعدم السكان تثقيف هو الرئيسي الوقائي اإلجرائي إن
عدم أو جيداً لكالֲדمإاملطبوخ ألن. عطائه جداً فعالني غري السمك وحتميض متليح أن يبدو

الذوا إىلخالئف تصل مدة احلياة قيد على تبقى أن وميكن جداً، مقاومة يفيوما165ًنب
حرارة درجة يف احملفوظة . مئوية3األمساك
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عـراجـالم

الخصية متأخرات OPISTHORCHIASISداء

ICD-10 B66.0

متأخر: السببيات هي املرض هذا الزباديعوامل opisthorchis viverriniاخلصية

ا اهلريومتأخر (Amphimeras Pseudafelineus،OpisthorchisوO. felineusخلصية

guuyaquilensis(،والقطط اإلنسان لدى الصفراء قنوات يف تسكن مثقوبة ديدانٌ وهي
ال األخرى واحليوانات النتـيوالكالب السمك التفريق. يءـتأكل غالباً الصعب من

متأخر أجناس بني اخلصيةوOpisthorchisاخلصيةما متأخرClonorchisمتفرع أنواع وبني
اخلصيةوviverriniالزبادياخلصية الFelineusاهلريمتأخر البالغة النماذج ميكنألن
البالغية،متييزها مقتبل أدوار أثناء املفرغ اجلهاز يف واضحة اختالفات توجد دورة. لكن إن
اخلصيةتطور تطورمتأخر لدورة اخلصمشاֲדة داءا(يةمتفرع اخلصيةنظر متفرعات

Clonorchiasis (متوسطَيֲקن ثويְקيֲקن حتتاج والثا: حيث املستوطن النباتية القواقع هو نـياألول
العذب املاء أمساك من متنوعة أنواع . هو

الزباديتقيس اخلصية 12متأخر 2.5 × ملم7  ضارٍب1.5  لوٍن ذات وهي ملم
طازجة تكون عندما مغادرִדاحتتو. للحمرة عند التشكل كامل طُفيل على بيضة كل ي
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البالغ ضمنه. للطفيلي تشكّل حيث مالئم أول متوسط ثوي قبل من البيوض تبتلع أن جيب
أسابيع ستة إىل أربعة خالل والذوانب يكون. (Adam et al., 1995)الريديات أن ميكن

القواقع من األربعة األنواع من أياً األول املتوسط  Bithynia siamensisالبيثينية: التاليةالثوي

goniomphalusأوB. s. siamensisأوB. (Digoniostoma) FunniculataأوB. laevis .
الذوانب إىلتـيال- تسبح عددها متوسط قوقع280يصل كل جتد-يف حتـى
الثا املتوسط جلدهنـيالثوي اجللد. وختترق حتت األنسجة يف متكيֵקسة تصبح بشكلمث

الذوانب خالئف مشكلةً الزعانف قاعدة يف وغالباً إحداث. رئيسي، على قادرة تكون
الستة األسابيع اية يف النهائي الثوي يف املتوسط. العدوى الثوي دور يكون أن يفترض

مثلنـيالثا الشبوط مسك من أنواع عدة من HampalaوCyclocheilicthysواحداً

هلذااأل. Puntiusالبֱקنֲקطوسو النهائية والزبֵקادثوياء اإلنسان هي civet(Felis viverrina)النوع

ال األخرى واحليوانات والربية الداجنة والقطط خملفاتتـيوالكالب أو األمساك تأكل
الذوانب،. السمك خالئف على احلاوي السمك األثوياء هذه تبتلع الطفيلياتعندما تتسرب

اإل ضمن الكيس وִדمن عشري إىلثنا الصفراء قناة عرب اليافعة اجلديدة الطفيليات تلك اجر
أسابيع أربعة خالل البيوض بوضع وتبدأ تنضج حيث أصغر صفراوية تبقى. قنوات أن ميكن

إىل تصل مدٍة . سنة20حيֵקة
متييز ميكن اخلصيةال الزباديعنFelineusاهلريمتأخر اخلصية مرحلةمتأخر يف

حياִד. البلوغ دورة أنواعإن من قواقع تستخدم لكنها النوع، هلذا مشاֲדة الريانةا البيثينية
leachiBithyania)النامهةBulimus(البيثينيֵקة ربֵקماinfataأو كثويB. tentaculataأو

أول أجناس. متوسط من العذب املاء أمساك أوLeuciscusأوBliccaأوBarbusتفيد
Tincaثان متوسط والكالباألث. يـكثوي والقطط واخلنازير اإلنسان هي النهائية وياء
. والثعالب
وA. pseudofelineus4تقيس طوالً عرضا2ًملم القَيֹקوط. ملم هي النهائية األثوياء

الذئب( يشبه والقطط(Canis latrans)) حيوان . والكالب
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واحلدوث اجلغرايف متأخر: التوزع الزباديتتواجد ومشاخلصية الوس تايالنديف شرق ال
تصيب حيث تقريبا8ًوفيتنام شخص مشال. (Khamboonruang et al., 1997)ماليني يف

تايالند بعدوى3.5أصيب: شرق التقديرات حسب شخص اخلصيةمليون الزباديمتأخر
viverriniعام1965،4.5عام شخص (Bunnag and Harinasuta, 1984)1981مليون

7و شخص6  . (Lonharanu and Sornmani, 1991)1991عامماليني
قدرت ارتفاعات إىل التوطن املفرطة املناطق بعض يف العدوى معدالت وصلت

السكان72%  87%بـ تعداد عام. من البشرية1981يف للحاالت االنتشار معدل كان
تايالند شرق مشال يف اخلصية متأخرات داء السن35%من من عقد مرور بعد منلكن وات

عام دويل مكافحة برنامج املعدل1988وضع اخنفض والتثقيف واملعاجلة التشخيص يتضمن
من18.5%إىل يتراوح متوֵקٍج خمتلفة56%إىل5%مع مواضع  (Jongsuksuntigal andيف

Imsomboon, 1997( .
أن الوس يف التسعينيات بداية يف أجريت دراسة القرى90%أظهرت يف الذكور من

وكذلكامل البالغ الطفيلي بعدوى مصابني كانوا والشاردة36%مسوحة الداجنة القطط من
بينما قواقع0.5%املفحوصة الذوانبB. s. goniomphalusمن على حتتوي كانت

الذوانب7و خالئف على حتتوي كانت الشبوط من عداوى0.6%كانت. أنواع من فقط
بينما خطرية خف66%اإلنسان كانت Giboda)يفةمنها et al., 1991) .الحقة دراسٍة يف

أن أصل37.5%وجد منعدينطفال128ًمن كانوا الوس شرق جنوب قرى يف
(Kobayashi et al., 1996) .

اهلرֵקييوجد اخلصية السوفيمتأخر االحتاد أار وأحواض حبريات مثلتـيقرب السابق
ودنيرب وكازاخستان سيربيا وسط يف املوجودة كاماتلك ور يف. األدنـى أصغر بؤر هناك

توجد أن احملتمل ومن الشعبية، الدميقراطية كوريا ومجهورية أوروبا ووسط وجنوب شرق
أيضاً والفيليبني واليابان اهلند هذه. يف بعدوى مصاب شخص مليون من أكثر أن يقدֵקر

املفرطة. املثقوبة املناطق بعض يف جداً عاٍل بالعدوى اإلصابة ليسمعدل سبرييا، مثل التوطن
اهلائمني السكان لدى البدو(فقط املناطق) الرحֵקل، يف يعيشون الذين الناس بني أيضاً لكن

تولبولسك. احلضرية مدينة يف دراسة احلرب) سيربيا(أجريت انتهاء من قليلة سنوات بعد
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أن وقدֵקرت الثانية مقابل83%العاملية منعدين كانوا السكان ومن100%من 90%القطط

املفحوصة الكالب كازاخستان. من أن: يف األمساك100%وجد أنواع بعض مناذج من
الذوانب خالئف على حاوية ال. كانت جداًتـيالقواقع كثريةٌ األول املتوسط الثوي تشكّل

مرتفع بالعدوى إصابتها ومعدل حمددة، موطونة مناطق ما. يف أورال منطقة يف دراسة أجريت
عامي يف1991و1986بني العداوى كشفت املفحوصني،30%إىل10%حيث السكان من

جنس0.2%و من القواقع الشبوط73%إىل12%وCodiellaمن . (Tsybina, 1994)من
أاA. pseudofelineusوجدت على ووصفت أوالً اإلنسان اخلصيةيف متأخر

guayaquilensisب بيدرو أبرشيֵקة مقاطع. يف يف مولوكوميز اإلكوادوربـية وجدت. يف
يف الطفيلي من7.3%بيوض املأخوذة الرباز عينات املنطقةشخصا245ًمن مبعدل(يف

من إىل4%يتراوح املدينة مركز احمليطية32%يف املواضع أن). يف وجد نفسها األبرشيֵקة ويف
أصل3 الطف100من يتواجد مل بينما الطفيليات، لديها كان مفحوص أيكلب لدى يلي

أصل من يف. مفحوصاًخنـزيرا80ًخنـزير متعددة حيوانية أنواع لدى املثقوبة وجدت
كاتارينا(الربازيل املتحدةواإل) سانتا والواليات وبنما ،(Artigas and Pérez, 1962)كوادور

العام منذ األنواع1988ولكن هذه عن إضافية تقارير أي تتوفر . مل
اإلنسان يف التهاب: واحليواناتاملرض تسبب كما الكبد، ضخامة العدوى تسبب
الصفراء قناة احلاالتpericholangitisحوائط معظم قنوات. يف يف حمصورة التغريات هذه

وال والكبرية، احلجم املتوسطة قبلتـيالصفراء من احملتلّة املقرֵקات نفسه الوقت يف تشكّل
بني. الطفيلي الصغرية القنيات تتعرض التغرياتال هلذه هو. الفصيصات شيوعاً األكثر الضرر

ورمية غدية واستحالة وتكاثر وتوسֵקف تنسج فرط مع القنوات الظهاريةتوسع للخاليا
والسرطانات املزمن املرارة والتهاب املرارة توسع حيدث الضام، بالنسيج اجلدار وارتشاح

فقط لبالغني Riganti)لدى et al., 1989) .املر املثقوباتأعراض داء يف ملا مشاֲדة ض
عن الناجم الصيالكبدي اخلصية ومدةنـيمتفرع الطفيلي احلمل من كل على ويعتمد

عدمية: عموماً. العدوى تكون العدوى فإن فقط الطفيليات من قليل عدد يوجد عندما
الصفراوية للشعريات كبري ضرر وجود احتمال رغم ذو. األعراض، الطفيلي الداء يترافق
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الكبد وضخامة وصداع ووهن معتدل ويرقان البطن وتطبل وإسهال محֵקى مع املتوسطة الشدة
للطحال منفعل املزمنة. واحتقان احلاالت يف صفراوي وركود ميكانيكي انسداد حيدث قد

الصفراوية األقنية التهاب مع ثانوية عداوى إىل باإلضافة كبري طفيلي محل مع املترافقة
األقنية وعيانيةوالتهاب جمهرية خراجات وتشكل والكبد غزو. الصفراوية أيضاً حيدث قد

ن لاللتهاب يؤدي جسيماًـللبنكرياس الطفيلي الداء يكون عندما البنكرياسيֵקة للقنوات . زيل
عن النامجة العداوى تؤدي ما اهلرֵקيغالباً اخلصية حطاطيمتأخر محامي طفح املعتقد. إىل من

اخلصيةأن الطرقتلعبمتأخرات سرطانات وخصوصاً الكبد سرطانات تطور يف دوراً
يف. الصفراوية السرطان من النمط وهذا العدوى بني وثيقة عالقة وجود مشاهدة ورغم

دون السرطان النتشار عالية معدالت ذات أيضاً مناطق توجد فإنه بالطفيلي، املوطونة املناطق
الطفيلي Sinawat)وجود et al., 1991; Holzinger et al., 1999) .

موطونة منطقة يف أجريت دراسة االشخاص: يف يف أقل الطفيلي أضداد مستويات كانت
البيوض، يطرحوا مل الذين األشخاص مع مقارنةً برازهم يف الطفيلي بيوض وجدت الذين

على الكشف هذا العدوىفسֵקر هذه أن على بنيةٌ حمصֵקنةأنه مناعة Akai)تنتج et al., 1994) ،
ثابتةً تصبح الكبد يف الطفيليات وعدد الرباز عينات يف البيوض وعدد االنتشار معدل لكن

البالغني Sithithaworn)لدى et al., 1991)قد كما بالعمر، التقدم مع اخنفاضها من بدالً
حمصنة مناعة وجدت إذا حيدث أن . يتوقع
االنتقال وطرز العدوى ال: مصدر واألثوياء اإلنسان عنيصبح منعدين األخرى نهائية

الن السمك تناول الذوانبـطريق خالئف على واحلاوي جيداً املطبوخ غري أو حيدث. يء
األ تواجد حال يف فقط اإلنسان يف اخلصية متأخرات واֱדفّفداء املالئمة املتوسطة ثوياء

الشمس أخرى. بأشعة مناطق إىل الطفيلي املنعدون املسافرون حيمل قد وجدت. لكن
األخرى اآلسيوية البلدان يف التايالنديني العمֵקال بني بالعدوى اإلصابة من عالية . معدالت

عام أجريت دراسة انتشار1987كشفت نسبة وجود املتحدة الواليات عداوى0.6%يف من
اخلصية اخلصيةومتأخر الرباز216.275يفمتفرع فحوصات Kappus)من et al., 1991) .

اإلنسا أن املناطقيعتقد يف الطفيلي حياة دورة على احلفاظ عن الرئيسي املسؤول هو ن
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بيوض على احلاوي بربازهم والبحريات األار يلوثون الناس أن باعتبار التوطن املفرطة
ال. الطفيلي الرئيسية األمساك اهلريتنقلتـيأنواع اخلصية المتأخر وتلك تـيلإلنسان

خلالئف انتشارات أعلى على هيحتتوي Tinca tincaوIdus melanotusالذوانب

تايالند. T. vulgarisو ال: يف ذوانبتـياألمساك خبالئف منعدبة اخلصيةوجدت متأخر
هيالزبادي PuntiusوالبنطوسHampala dispurوCyclocheilicthys siaja: غالباً

orphoidesمن يتراوح عدوى األوىل(51%مبعدل األنواع األنواع(74%إىل) يف يف
). الثانية

اإلنسان عن مستقل بشكل الطبيعية الطفيلي حياة دورة على احليوانات حتافظ أن . ميكن
السوفي االحتاد يف املناطق إحدى يف أنتـيوجد كانت85%السابق املفحوصة القطط من

الن السمك يتناولون ال ألم السكّان بني حاالت أي تكشف مل لكن هناكـمنعدية، .يء
السواقي إىل األار ضفاف على تضعه الذي احليوانات براز جرف بواسطة)القنوات(يتم

. املطر
بواسطة: التشخيص أو الرباز يف البيوض إظهار على املخربي التشخيص طرائقيعتمد

اإل مسبار بواسطة أو عشريالتثفل بيوض. ثنا اخلصيةإن جداًمتأخر النوعي(ثقيلة الثقل
األعلىوال) 1.2814 النوعي الثقل ذي الصوديوم بنترات املشبֵקع احمللول يف بسرعة تعوم

(Harnnoi et al., 1998) (1.4) .املناعية االختبارات بني مقايسة:من اختبار غالباً يستخدم
باألن املرتبط املناعي أجل). اإلليزاELISA(زميـاملمتز من املستخدمة املقايسات أظهرت

أضداد اخلكشف الزباديمتأخر معتدلصية بشكل عالية ولكن) 92%إىل91%(حساسية
كانت .فقط80%إىل70%النوعية

وهي األخرى العداوى من واسع جمال مع املرضى لدى املتصالبة التفاعالت : شوهدت
اخلراطي البشريةAscaris lumbricoidesنـيالصְקفَر الكيسية Blastocystisواملتربعمة

hominisا املتثاقبةوجانبية تصوراتاملوأنواعParagonimus heterotremusملناسل
Plasmodium sppالبلهارسياتأو الربازيةSchistosoma sppنواع واألسطوانية

Strongyloides stercoralisالشريطياتوأنواعTaenia sppاحللزونية والشعرينة
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Trichinella spiralisالذيل الشعرية إىلTrichuris trichiuraواملسلّكة باإلضافة
yeasts(Sakolvareeواخلمائرancylostomesنكليستوماتاأل et al., 1997) .استخدمت

االستقال املستضد كشف ֲדدف اإلليزا اختبار يف النسيلة األحادية اخلاصبـياألضداد
الزبادي اخلصية أعمبتأخر حساسية عن االستخدام هذا أمثر وقد الرباز، عينات بشكليف لى

العداوى كشف على قادر أنه على برهن كما الرباز، عينات يف البيوض مشاهدة من خفيف
مفرد منوذج أساس Sirisinha)على et al., 1995) .

مكافحتها: املكافحة جيب عدوى اخلصية متأخرات يف. داء السكان تعداد ثلث أن قُدِّر
بالعدوى مصاب 7(تايالند شخص6  مام60%): ماليني أعمارهم تتراوح بنينهم

60 اإلعاما15ً  سن بـ. نتاجوهو املصابني هؤالء عن الناجم املدخول نقص 65ويقدر

بـ الطبية بالعناية يتعلق فيما املباشرة التكلفة تقدر كما سنة، كل أمريكي دوالر 19.4مليون

أمريكي دوالر . (Loaharanu and Sornmuni, 1991)مليون
مكاف هيتستلزم متبادلة عالقة ذات استراتيجيات ثالث اخلصية متأخرات داء : حة

البيئة تلوث انقاص ֲדدف العرضية العداوى ذوي املرضى ومعاجلة الصحي. تشخيص التثقيف
الن السمك استهالك النقاص االختطار ذوي الربازـللسكان من الصحي غري والتخلص . يء
م املالئم التخلص أجل من التسهيالت املفرغاتحتسني  (Jongsuksuntigul andن

(Imsomboon, 1998 .الشمالية األجزاء يف املوطونة املناطق يف االستراتيجيات هذه طُبقت
تايالند من الشرقية . والشمالية

من الشرقي الشمال يف العداوى انتشار معدل يف اخنفاض على1981عام35%حدث
من1991عام%18.5 تتراوح اختالفات  (56Jongsuksuntigul and%ىلإ5%مع

Imsomboon, 1997(،الشمال يف معترب بشكل االنتشار معدل ازداد فقد ذلك يبدو. ورغم
التوعية هو األضعف الرابط الن: أن للسمك املنتظم االستهالك منـاخنفض 7%إىل14%يء

عامي بني ما السكان حني42%لكن1990  1994من من تناوله يف استمر . آلخرمنهم
داء أن باعتبار املفرغات من الصحي التخلص أنظمة يف املستمر النقص هو آخر ضعيف رابط
هذه تنفيذ يصعب حيث املنخفض املدخول ذات الريفية املناطق يف يسود اخلصية متأخرات

. االستراتيجية
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الشخصي للتحصني فعال: بالنسبة السمك احلرارة. طهي تقتل10درجات دون وما م
خاللخال الذوانب التراكيز5ئف ذات امللحية واحملاليل خترֵקֲדا15%أو10%أو5%أيام،
قوֵקִדا) أيام3إىل10(خالل حسب يفالباحثونأقر. وذلك الشبوط أمساك حضانة أن الروس

األستيك باملنـزل(6%محض املعد معترب4ملدة) اخلل بشكل يزيد متليحها قبل ساعات
ق على امللح اخلاصةقدرة الذوانب خالئف اهلرֵקيتل اخلصية تشعيع. مبتأخر أيضاً اقترح وقد

بـ تقدر مشعة جبرعة أنتـيوالkGy 0.1السمك دون الذوانب ختريب يف فعالة أا أثبت
للحواس املنبهة العضوية اخلواص على  (Loaharanu andللطعام(organoleptic)تؤثر

Sornmani 1991( .أخرى جهٍة بالعدوىوب،ومن ويصاب يعود ما غالباً اإلنسان أن اعتبار
املعاجلة بعد عام،قريباً هينـز أشار آذار1994فقد شهر خالل تֱקعطى أن جيب املعاجلة أن إىل

أصغرياً) مارس( بالعدوى اإلصابة اختطار يكون . حيث
عـراجـالم
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المناسل جانبيات PARAGONIMIASISداء

ICD-10 B66.4

النامجة: رادفاتامل العدوى الرئوية املثقوبة مرض املتوطن الدم نفث الرئوي املثقوبات داء
نوع املناسلعن . Parogonimusجانبية

جنس: السببيات من املثقوبات عن املرض هذا املناسلينجم بلري. جانبية ورفاقهأشار
وجود(1999) إىل املفصֵקلة املراجعات إحدى انوعا50ًيف هذا ليستمن أنه رغم جلنس،

مصدوقة من. validكلها التالية التسعة األنواع املناسلسجلت اإلنسانجانبية : لدى
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األفريقية. 1 املناسل عامجانبية منذ االستوائية وغينيا العاج وساحل الكامريون ،1976يف
والقوارض الكالب وجتريبياً أيضاً، النسانيس تصيب .كما

امل. 2 املناسل الشعبيةP. heterotremusتثاقبةجانبية الدميقراطية الو ومجهورية الصني يف
عام منذ واألرانب1970وتايالند الكالب وجتريبياً أيضاً، والقوارض القطط تصيب .كما

الكلكوتية.3 املناسل عامP. kellicottiجانبية منذ املتحدة الواليات تصيب1986يف كما ،
والcanidsالكلبيات القوارضوالقطط وجتريبياً أيضاً، واملاعز واخلنازير األخرى .لواحم

املكسيكية.4 املناسل البريوفيֵקة: املرادفات(P. mexicanusجانبية املناسل جانبية
P. peruvianusاإلكوادوريֵקة املناسل كولومبيا)P. ecuadoriensisوجانية يف
واإل واهلوكوستاريكا وغواتيماال والسلفادور ونيكاراغوايكوادور واملكسيك ندوراس

عام منذ وفينـزويال والبريو الوخفيات1983وبنما تصيب كما ،marsupials

والقطط الكالب وجتريبياً الربية، واللواحم .والنسانيس
املناسل.5 عامP. miyazakiiجانبية منذ اليابان الربية1992يف اللواحم تصيب كما ،

الكالب وجتريبياً والقوارضواخلنازير، .والقطط
املناسل. 6 عامP. ohiraiجانبية منذ اليابان واخلنازير،1988يف الربية اللواحم تصيب كما ،

واألرانب والقوارض والقطط الكالب .وجتريبياً
املناسل.7 عامP. skrjabiniجانبية منذ الصني واللواحم1975يف النسانيس تصيب كما ،

وا الكالب وجتريبياً والقوارضالربية، .لقطط
اجلانبني.8 الرمحية املناسل والغابونP. uterobilateralisجانبية العاج وساحل الكامريون يف

عام منذ ونيجرييا وليربيا الربية،1973وغينيا واللواحم والكالب النسانيس تصيب كما ،
والقوارض والقطط الكالب .وجتريبياً

الفسترمانية. 9 املناسل اجلزئي(P. westermaniجانبية الفيليبينيةاملرادف املناسل جانبية
P. philippinensis (الو ومجهورية واليابان واندونيسيا واهلند والكابون الصني يف

وروسيا كوريا ومجهورية والفيليبني اجلديدة غينيا وبابوا ونيبال الشعبية الدميقراطية
التا القرن منذ وفيتنام وتايوان وساموا واللواحمالفيدرالية املكاك تصيب كما عشر، سع
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وجتريبياً الشكل، والوزֵקية الشكل الدجاجية والطيور والقوارض واخلنازير والداجنة الربية
. األرانب

مع مشاركتها متييز ومت السابق، القرن من الستينات يف األنواع هذه معظم وصفت
الت يف واحدة حالة ويف والثمانينات، السبعينات منذ هو. سعيناتاإلنسان املالحظ االستثناء

الفسترمانية املناسل عامتـيالجانبية بشري طفيلي أا على متييزها حقيقة. 1880مت إن
عن املعلومات معظم تكون ملاذا وتوضح األعظم توافرها تعكس جداً مبكراً اكتشفت كوا

البشريداء املناسل النوعجانبيات هذا إىل الوا. تشري توزعها العايلويسبب وانتشارها سع
تعترب امللحوظة الفسترمانيةوإمراضيتها املناسل لصحةاملناسلةجانبينوعجانبية أمهية األكثر

يليها املتثاقبةاإلنسان، املناسل الثالثجانبية املركز املكسيكيةويف املناسل أقلجانبية بتواتراً
ما تزال(García and Bruckner, 1997)نوعاً ما لكن األمهية؛؛ نفس هلا أن على تֱקقَيֵקم أنواعִק

من أنواع أربعة الغربية أفريقيا يف حديثة دراسة وجدت املناسلمثالً اإلنسانجانبيات لدى
اإلفريقيةوهي املناسل الرمحية،جانبية املناسل مشابهاجلانبنيوجانبية املناسلومنوذج جلانبية

جنسالفسترمانية من مميز غري نوع احلقيقيةوسابقاً املناسل Euparagonimusجانبية

(Cabaret et al., 1999) .ذلك من أكثر الصيغة: بل وثالثية ِضعֲקفَانية أشكال شوهدت
من الفسترمانيةالصبغية املناسل أنواعاًجانبية تشكّل كانت إذا فيما بعد يتحدد ومل آسيا، يف

Bliar)خمتلفة et al., 1999).متوا حتليل أظهر الدناأخرياً أنواعDNAلية ضمن فئتني وجود
الفسترمانية املناسل كوريا: جانبية ومجهورية واليابان الصني يف تتواجد شرقية مشالية األوىل

وتايالند والفيلبني ماليزيا يف تتواجد جنوبية والثانية Bliar)وتايوان، et al.,) 1997 .
املناسل جانبية باملثقوبات لون ذات تقيسضانـيطفيليات الشكل بيضوية للحمرة رب

8حوايل و4  عرضاً 16ملم و7  طوالً 5ملم رئ2  يف تسكن ثخانة، الثويتـيملم
متوسطني. النهائي ثويني إىل تطورها دورة والثا: حتتاج قوقع هو شبوطنـياألول crabهو

سرطان أو العذب املالئمcrayfish املاء العذب اإلنسا.املاء من كل األخرىيعترب والثدييات ن
اللواحم- رئاִדا-خاصة يف الطفيلي تֱקؤوي حيث النهائية األثوياء . هي
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الطفيلي البلغ2.000إىل1.000يضع طرد طريق عن تطرح يومياً إذابيضة الرباز يف أو م
اإل ابتلعت القصبيةما يرقات. فرازات وتشكل تطورها تتابع فإا املاء إىل البيوض وصلت إذا

خاللمهدֵק يفقس طفيالً أو دورة3بة ضمنه يتابع قوقع عن باحثاً ويسبح تقريباً أسابيع
ضمنها. حياته احلياة دورة مبتابعة القواقع من فقط حمددة أنواعִק جلانبيةالنسبةبف: تسمح

الفسترمانية أجناساملناسل من أنواع هي والربوطيֵקةالقواقع MelanopidesوBrotiaاملوزֵקبة

ش جنوب آسيايف الفيدراليةوامللحميةرق روسيا املتغايرةبالنسبة. يف املناسل القواقعجلانبية
أجناس اجلديدةOncomelaniaالقومتةهي تايالندNeotriculaوالدرقلة الدرقلةوجنس،يف

Triculaالصني املكسيكيةبالنسبة. يف املناسل أجناجلانبية هي القومتةالقواقع س
OncomelaniaسنمةواملAroapyrgusوالبريو واملكسيك واألكوادور كوستاريكا . يف

فاعلة وسيلة بواسطة القوقع يغزو الطفيل كان ثوياً) نشيطة(وملا جيد أن فعليه عادةً
طاقته نفاد قبل يومني أو يوم خالل إىل. متوسطأ يستحيل املالئم القوقع الطفيل خيترق حاملا

ض تتولد األبواغ كيسة يسمֵקى الكيٍس اليافعة املثقوبات الريديֵקاتتـيمنها تعطي. تسمֵקى
اليافعة األشكال تتكون ومنها األبواغ كيسة ضمن الريديات من ثانياً جيالً الريديات هذه

ال الذوانب وتدعى الكيسةتـياحلديثة، من ضمن. تربز اليافعة باملراحل اخلاص التعدد هذا
الريقات بتناسل إليه يشار الطفيلياتpedogensisالقوقع عدد كبري، وبشكل يزيد، الذي

احليوي كموا يزداد وبالتايل بيضة كل تنتجه أن. الذي ميكن الطفيليات من كبرياً عدداً إن
للقوقع بالنسبة مميتاً بعد،يكون القوقع عن الذوانب 13تتخلّى علىأسبوعا9ً  يعتمد وهذا

حيو عن بالبحث لتبدأ والرطوبة، احلرارة يكوندرجة أن ميكن ضمنه؛ تتكيس قشري ان
بالنسبة الفسترمانيةالقشري املناسل أجناسنوعاًجلانبية البطمونأوCambaroides:من

الياباأوCeylonthelphusaأوCandidiopotamonاملبيض النهر أوEriocheirنـيسرطان
GeothelphusaأوHuananpotamonاملعزولأو أوIsolapotamonالبطمون

Marcobrachiumماالياأو نظريأوOziothelphusaأوMalayapotamonبطمون
أوPotamonطمونالبأوPotamiscusأوParathelphusaأوParapotamonالبطمون

ProcambarusأوSiamthelphusaاجليأو SundathelphusaأوSinopotamonبـيالبطمون

املنوبالنسبة. Varunaأو املتثاقبةجلانبية هي: اسل القشريات أوEsanthelphusaأجناس
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Larnaudiaماالياأو البطمونأوSiamthelphusaأوالبطمونأوPotamiscusأوبطمون
املكسيكيةبالنسبة. يـاجليب املناسل هي: جلانبية القشريات أوHypoloboceraأجناس

OdontothelphusaأوPseudothelphusaأوPtychophallusأوZilchiopsis .
نوع من الذوانب خالئف املناسلوجدت للكالبSkrjabiniجانبية بالنسبة املعدية

يف نادرةRana boulengeriضفدعالوالقطط حاالٍت يف الصني أن. يف الذوانب تستطيع
عند أيضاً بالعدوى مصاباً يصبح أن ميكن القشري أن كما القشري، فاعل بشكل ختترق

املنعدية) ولهتنا(أكله حييط. القواقع فإنه القشري غالصم أو عضالت إىل الطفيلي يأوي حاملا
الذانبة خليفة إىل ويتحول مقاوم بغالٍف عدة. نفسه املوضع هذا يف هذه الذانبة خليفة تبقى

النهائي للثوي معدية تصبح أن إىل . أسابيع
امل شبوط أمساك أكل طريق عن منعدياً النهائي الثوي احلاويةيصبح السرطان أو العذب اء

الذوانب؛ خالئف وختترقعلى غالفها من تتحرر املعى إىل الذوانب خالئف تصل حاملا
اجلنبة جوف إىل احلجاب عرب ִדاجر مث أيام عدة الصفاق جوف داخل لتبقى املعوي . اجلدار

ا للمسالك امللتحمي النسيج يف تتكيس حيث الرئتني وتغزو أزواجاً تشكل وتبدأهناك هلوائية
بعد البيوض 10بوضع مثقوبات8  أن رغم األولية، العدوى من املناسلأسابيع هيجانبية

الصبغية الصيغة الثالثية األشكال باستثناء وظيفياً اجلنس وحيدة فإا مورفولوجياً خنثى
الفسترمانية املناسل تֱקخְקصֵקبتـيالجلانبية الطفيليا. ذاتياً) تֱקلقّح(ال التـيتستمر اليافعة ت

البالغةال الطفيليات أما أكرب، ضرراً وتسبب الرئتني أو اجلنبة جوف يف باحلركة قريناً هلا جتد
عادةً أزواج شكل على فتتواجد الرئوية األكياس . ضمن

املالئم الثوي قبل من الذوانب خالئف تֱקبتلع أو-عندما اخلنـزير املثال سبيل على
الربֵק القارض أو الط-ياألرنب مستفيدةًفتبقى ذلك من أكثر تتطور أن دون ضمنها يليات

متريرياً أو ناقالً ثوياً باعتباره احليوان هذا الربي. من اخلنـزير أن (Sus scrofaيبدو

leucomystax(بالنسبة متريري ثوي الفسترمانيةهو املناسل املناسلجلانبية وجانبية
miyazakil .

البشرية العدوى الينءعֱקِزيت الربي اخلنـزير حلم ابتالع إىل اليابان يف كايوشو جزيرة يف
الطفيلي من اليافعة األشكال على . (WHO, 1979)واحلاوي
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واحلدوث اجلغرايف املناسلتتواجد: التوزع العداوىجانبية حتدث العامل، أحناء مجيع يف
وآسيا واألمريكيتني أفريقيا يف اجل. البشرية التوزع توضيح المت لألنواع تصيبتـيغرايف

السببيات يف سابقاً آسيا. اإلنسان شرق وجنوب شرق هي أمهيةً املوطونة املناطق أكثر
وتايالند كوريا ومجهورية والفيلبني الشعبية الدميقراطية الو ومجهورية واليابان والصني

السوفي لالحتاد البحرية واملقاطعات معزولتـيوتايوان بؤر وهناك والفيتنامالسابق، اهلند يف ة
السب. أيضاً العامل هوبـيإن املناطق هذه مجيع يف الفسترمانيةالرئيسي املناسل لكنجانبية ،

مستقل بشكل أو معاً إمֵקا أخرى أنواع البلدان بعض يف عام. توجد توسكانو أن1995قدֵקر
آسيا20 يف منهم ماليني عدة بالعدوى، مصاب العامل يف شخص السكانقُدֵק. مليون عدد ر

بـ كوريا مجهورية يف شخص1  1.5املنعدين عدة. مليون يف أجريت دراسة أظهرت
هو بالعدوى اإلصابة معدل أن تايالند من أصل6.5%مقاطعات مت503من أشخاص

تايوان. فحصهم هو: يف املدارس أطفال بني اإلصابة حاالت عدد وسطي 1.6%كان

(Malek, 1980) .من استعراف أنمت ووجد فيتنام يف كبرية موطونة مريضا155ًمن44طقة
رئويمصاباً(%28) عدوىمبرض لديه كان املناسلمزمن Queuche)جبانبية et al., 1997) .

العاملية احلرب أثناء ارتفع قد كان حيث حاد، بشكٍل اليابان يف العدوى انتشار معدل اخنفض
بسرعة وبعدها اليف. (Nawa, 1991)الثانية املسوحات موطونةتـيأحد منطقة يف أجريت

الكامريون بيوض: يف وجود والرباز القشع فحص املناسلأظهر من5.6%يففريقيةاألجانبية
من900 أقل أعمار يف السكان بني األعلى املعدالت وكانت مفحوص، سنة20شخص

(Kum and Nchinda, 1982) .عدوى حاالت متيل نيجرييا شرق الرمحيةجانبيف املناسل ية
داءاجلانبني حاالت عدد لكن فرادي، بشكل املناسلللحدوث مֱקعֲקتְקربجانبيات بشكل ازداد

ال األهلية احلرب وبعد عاميتـيأثناء بني ما شֱקخֵקصت1967  1970حدثت وقد 100؛

واحد جامعي مستشفى يف من(Nwokolo, 1972)حالة املأخوذة القشع مناذج أظهرت ،
بيوض66أنضاًمري69 لديهم كان الرمحيةمنهم املناسل كان3واجلانبنيجانبية منهم

بيوض األفريقيةلديهم املناسل حاالت. (Voelker and Nwokolo, 1973)جانبية شوهدت
وغينيا ليربيا يف . معزولة
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هو الالتينية أمريكا يف اإلنسان يعدي الذي الرئيسي املكسيكيةالنوع املناسل . جانبية
ا من بشرية حاالت واإلشوهدت وكوستاريكا كولومبيا يف والسلفادورملرض يكوادور
والبريو واملكسيك ليما(واهلندوراس مشال الساحل طول وعلى كاجاماركا يف). يف

عن: يكوادوراإل التبليغ ما511مت عاميحالة 1969بني عامي1921  بني 1976أما  1972

وجدت أرب316فقد يف ماناحالة مقاطعة يف كانت معظمها البلد، هذا يف مقاطعات بـيع
(Arzube and Voelker, 1978) .اإل غرب مشال يف أجريت دراسة أن: يكوادوريف وجد

و%43 منعدية كانت العذب املاء سرطانات قشريات62%من إليها تأوي املياه جماري من
حوايل. (Vieira, 1992)منعدية كاجا20شخֵקصت يف التبليغحالة مت وبعضها بالبريو ماركا

املكسيك يف عدوى. عنها يف منه عرضاً أكثر الدنيا الثدييات يف الطفيلي توزع جمال إن
السكان لدى األكل عادات على تعتمد اإلنسان عدوى انتشار أن باعتبار . اإلنسان

اإلنسان يف مثقوبات: املرض املناسلتقيم رئيسيجانبية بشكل الرئتني وقتمي. يف ضي
متنوعة الفترة هذه مدة أن رغم األعراض وظهور الذوانب خالئف ابتالع بني ميكن. طويل

اجلنبة جوف يف هلا قريٍن عن وحبثها الرئتني باجتاه هجرִדا أثناء ضرراً الطفيليات تسبب أن
منتبذة مقرֵקاٍت يف مستقرةً تصبح عندما وأحياناً الرئتني، يف تكيسها الدر. وأثناء اساتأظهرت

ال تسببتـيالتجريبية أن ميكن الرئتني باجتاه الطفيليات هجرة أن الكالب على أجريت
مهماً بط. ضرراً أمل حيدث قد الطور هذا وإسهالنـيخالل شائع. ومحֵקى اجلنب مرض إن
عداوى الفسترمانيةيف املناسل انصبابجانبية عن عبارة تكون ما وغالباً البارزة. ، األعراض

الرئويجانلداء املناسل املصطبغبيات اللزج والقشع الصدري واألمل املنتج املزمن السعال هي
احلمى وأحياناً التمرين. (Im et al., 1993; Kagawa, 1997)بالدم، يسبب أن ميكن

مالحظة األكثر العالمة يعترب الذي دم نفث الشديد شائعة. الفيزيائي اليوزينيات .كثرة
من قليل عدد يؤثر معال يتعارض وال املريض صحة على واضح بشكٍل الرئتني يف الطفيليات

الروتين من. يـالنشاط الصبغية الصيغة الثالثية الفسترمانيةاألشكال املناسل أكربجانبية
ال الظالل ثلثا يتوضع أيضاً، أكرب ضرراً وتسبب أكرب كيساٍت وتنتج تظهرتـيحجماً

الوسط األجزاء يف الشعاعي القمةبالتصوير يف تشاهد ما ونادراً الرئتني من والسفلية إن. ى
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وخطورةً تواتراً األكثر املنتبذ الفسترمانيةالتوضع املناسل الدماغ؛جلانبية يف قدهو لكن
البطن وأعضاء وجوف اجللد حتت والنسيج الصدرية والعضالت النخاع يف الطفيلي يتواجد

ااعتماداً. أيضاً احلاالت عن تقارير األمريكيتنيعلى من الدماغ: لواردة إصابة حدثت فقد
غري أخرى أنواع عن نامجة طفيلية الفسترمانيةبعدوى املناسل كوريا. جانبية مجهورية -يف

التوطنتـيال مفرطة منطقة داء- تعترب حاالت عدد الدماغييֱקقدر املناسل جانبيات
عام5.000بـ كل يف لدا. حالة مشابه األعراض مبحث معإن الدماغي املذنبة الكيسات ء

جاكسو وصرع واختالجات ابصاريةنـيصداع واضطرابات وخزل نصفي حيدث. وشلل
البطداء املناسل خماطينـيجانبيات إسهال مع يتشارك وقد املنطقة، هذه يف كليالً أملاً

املعوية املخاطية تقرح عند املواضع. دموي يف املصاب العضو حسب األعراض تتنوع
. خرىاأل

النامجة العداوى يف ويسود الشديد، اليوزينيات بكثرة اجللد حتت العقيدي الشكل يتميز
املناسلعن الصنيSkrjabiniجانبية يفيف املتثاقبة املناسل الشكل. تايالندوجانبية هذا

اجللدي الريقات هجرة لداء سريرياً شيوعاً. مشابه األكثر التظاهرات جانبيةإن لعدوى
والعينيةSkrjabiniاسلاملن اجلنبية اآلفات هي اجللد حتت اهلاجرة العقيدات إىل باإلضافة

والكبدية؛ والتامورية نسبياًوالدماغية نادرة الرئوية األعراض تكون حاالت. بينما شوهدت
يف وذلك اجللد وحتت باملثانة احمليط والدهن والكبد الدماغ يف املنتبذ املناسل جانبيات داء من

الالتينيةأ يف. مريكا واحدة عائلٍة يف اجللدي املناسل جانبيات داء من حالة عشرة اثنتا حدثت
اهلندوراس يف وأخرى البلد هذا يف معزولة وحيدة حالة وجدت كما Brenesاالكوادور، et)

al., 1983( .
احليوانات يف بطفيلي: املرض املنعدية احليوانات لدى الفسترمانيةيوجد املناسل جانبية

اجلنبة وجوف التنفسي السبيل إىل متر الرئتني يف كيسات متكرر مشاֲדة. وبشكل األعراض
مدمֵקى وقشع سعال مع البشري الرئوي املناسل جانبيات داء يف ). دموي(هلا
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املخترب رئ: يف يف املثقوبات بعدتـيتظهر 35الكالب التجريبيةيوما23ً  العدوى . من
ن قصبات والتهاب رئوي التهاب شكل على الطفيلي الداء رئويـيبدأ التهاب يتبعه زيل

الكيسات وتشكل . خاليل
االنتقال وطرز العدوى لإلنسان: مصدر بالنسبة املناسل جانبية عدوى مصدر إن

على احلاوية العذب املاء وسرطانات العذب املاء شبوط أمساك هو األخرى النهائية واألثوياء
بالطفيلي اخلاصة الذوانب غري. خالئف أو النيئة القشريات ابتالع عن االنتقال ينجم

باخلمر املخلّلة الشبوط امساك أو جيداً املُسֲקِكر(املطبوخة عصائرأو) drunken crabsالشبֵקوط
جانبيات. القشريات داء اليعترب البالد يف عامة صحية مشكلةً عادةتـياملناسل فيها تنتشر

مفترضةتن عالجية لغاياٍت استخدامها أو النيئة القشريات املرض. اول هذا يشكل لكن
تناوهلا قبل جيداً تֱקطبخ القشريات أن مع اليابان، يف أيضاً مصدر. مشكلةٌ احلالة هذه يف

وأوا األيادي هو الرئيسي القشرياتنـيالعدوى إعداد أثناء امللوثة . الطبخ
اإلنسان يصاب أن املمكن المن احليوانات حلوم تناول طريق عن تكونتـيبالعدوى

ال احلاالت من تبيֵקن كما ناضجة، غري طفيليات حاملةً متريرية بعدتـيأثوياء حدثت
الن الربي اخلنـزير حلم اليابانـاستهالك يف كايوشو جزيرة يف وذلك قوة. يء تعزيز مت

ال مشاتـيالفرضية طريق عن متريرية أثوياء بوجود لدىتقول املناسل جانبيات داء هدة
ال املرقطة والنمور املخططة النمور مثل القشرياتتـياللواحم تأكل إن. (Malek, 1980)ال

ال الداخلية والصراعات تناقصتـياحلروب إىل تؤدي سكنها مكان تغيري على الناس جترب
يف حادة زيادات يف تساهم أن وميكن الطبيعي، الغذائي الربوتني انتشارمصادر معدل

الثانية العاملية احلرب أثناء اليابان ويف األهلية حرֲדا أثناء نيجرييا يف لوحظ كما العدوى،
واحلدوثا( اجلغرايف التوزع ). نظر

آخر إىل ائي ثوي من مباشر بشكل تنقل أن للعدى ميكن فال دائماً، حلقيִק . االنتقال
ومن الطبيعية، دورته يتم أن الطفيلي على الجيب ذلك متوسطنيأجل ثويني وجود من بد

والقشريات-اثنني القواقع من كل من مالئمني نوعني . أي
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أنواع مستودع املناسليتضمن أخرىجانبية وأنواعاً الداجنة واحليوانات اإلنسان من كالً
الربية احليوانات السببياتا(من آسيا). نظر شرق يف املوطونة املناطق إصا: يف معدل بةيكون

من مبفرده العدوى دورة على اإلنسان حيافظ أن تكفي درجة إىل مرتفعاً بالعدوى اإلنسان
اإلنسان برباز العذب املاء حليوانات املستمر التلويث دور. خالل يكون قد املناطق هذه يف

ثانوية أمهية ذا النهائية األثوياء اليابان. احليوانات من حمددة مناطق اجلس: يف اإلعطاء يمأدى
ب القشرياتيللمطّهر لدى بالعدوى اإلصابة معدֵקل يف ملحوظ تناقص إىل للسكان ثيونول

(WHO, 1979) .الوباء على احلفاظ يف اإلنسان عدوى أمهية التجربة هذه أجزاٍء. دعمت يف
آسيا من الطفيلي: أخرى بعدوى الربية احليوانات الفسترمانيةأصيبت املناسل يفجانبية
يعرف مل عنمناطق مستقلة برֵקية دورة وجود احتمال على يدل مما بشرية حاالت وجود فيها
الداجنة . الدورة

أخرى جهٍة يف: من الداجنة احليوانات أو اإلنسان من أمهية أكثر الربية احليوانات تعترب
وآسيا الالتينية وأمريكا أفريقيا من مناطق يف العدوى دورة على املستودع. احملافظة مثالً

الطبيعيالر اجلانبنيجلانبيةئيسي الرمحية الزبֵקاداملناسل ،(Viverra civetta)فريقياألCivetهو
يف الطفيلي بيوض الربازمفحوصاًمنوذجا28ًمن26وجدت  (Sachs and Voelkerمن

1982( .
منوذجية،: التشخيص أعراض وجدت إذا املوطونة املناطق يف املناسل جانبيات بداء يشك

حمليةوكان عادةً جيداً املطبوخة غري أو النيئة القشريات مفيد. استهالك الشعاعي الفحص
العرضيني املرضى يف حتـى سلبية تكون قد املوجودات ذلك. لكن عن أن: فضالً ميكن

السل مرض صور مع ختتلط قد الصور ألن املوطونة غري املناطق يف صعباً النتائج تفسري يكون
ا). التدرن( يعطي ثقةًقد أكثر صورةً احملوسب املقطعي عليها(لتصوير (Im etلآلفات) يعوֵקل

al., 1993; Kagawa, 1997( .على الرئوي املناسل جانبيات لداء النوعي التشخيص يعتمد
اخلزعات أو اجلنب انصبابات أو الرباز أو القشع يف البيوض لون. استعراف ذات البيوض

ضنـيب مع وصاد وهلا للحمرة، للوصادضارب املقابلة النهاية يف . خامة
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للبيوض التالية القياسات املطبوعة املصادر الفسترمانية: سجلت املناسل 47:جانبية  85

وصادميكروناً من ضخامة املتثاقبة،aboperculurمع املناسل 48:جانبية دونميكرونا86ً 
املكسيكية،ضخامة املناسل متموجةمعميكرونا79ً  48:جانبية املناسل،قشرة جانبية

48:فريقيةاأل متموجةميكرونا92ً  قشرة املناسل،مع Miyazakii:43جانبية  75

ضخامةميكروناً املناسل،دون Skrjabini :48جانبية ضخامةميكرونا80ً  جانبية،دون
اجلانبيني الرمحية وصادميكرونا68ً  41:املناسل من ضخامة من. abopercularمع

بيوضيمتالضروري املناسليز الشراطياتجانبية إىل باإلضافة األخرى املثقوبات بيوض عن
cestodesالعوساناتمن قد. DiphyllobothriumالعوساءمثلPseudophyllideaرتبة

اجللدية األشكال أما املذنֵקبة، الكيسات داء أو أورام عن عبارة هي الدماغية األشكال أن يֱקظَنֵק
مباشرة غري اختبارات تطوير على يركز ولذلك هاجرة، يرقات أا يֱקظنֹק استخدم. فقد

ونوعية ضعيفة حساسية ذا كان وقد وبائية، لغايات املاضي يف واسع بشكل األدمي االختبار
فيها عام. مشكوكִק الصني مقاطعات إحدى يف أجريت دراسة من24%أن1961وجدت

لدي كان املفحوصني تقريباًاألشخاص احلاالت هذه ونصف إجيابية، جلدية اختبارات هم
مؤكدة عام. كانت املكافحة-1991يف محلة و9%كان- وبعد إجيابياً احلاالت 0.4%من

مؤكدة كانت منهم املرتبط. فقط املناعي املمتز مقايسة هو حالياً شيوعاً األكثر االختبار
الن) اإلليزا(زميـباألن األضداد األوزانباستخدام ذات أن35و32وعية ميكن دالتون، كيلو

املناسل جانبية من املختلفة األنواع عن النامجة العداوى املقايسة هذه Kongمتيز et al.,)

من. )1998 البوليمرياز سلسلة تفاعل استخدام إىل جانبياتأباإلضافة داء تشخيص جل
. (Maleewong, 1997)املناسل

ج: املكافحة توجيه عنجيب العدوى دورة قطع إىل املوطونة املناطق يف املكافحة هود
التالية الوسائل النئية.أ: طريق املاء سرطانات أو الشبوط أمساك استهالك ملنع السكان تثقيف

جيداً املطبوخة غري حتجيم.ب.أو ֲדدف للسكان اجلموعية مستودع) تصغري(املعاجلة
والقطط.ج. العدوى الكالب من نفسهاالتخلص الغاية أجل من التصريف.د. الشاردة
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األار تلوث ملنع والرباز للقشع الرخويات.هـ. الصحي مبيدات باستخدام القواقع مكافحة
ال املناطق فيهاتـييف األسلوب هذا استخدام . ميكن

واملناطق املائية املنطقة كامل يشمل أن جيب فإنه فعاالً املكافحة برنامج يكون لكي
. ورةاֱדا

وحيث سائد بشكل الربية احلياة يف االنتقال دورة حتدث حيث الالتينية، أمريكا يف
خطورة حول السكان وحتذير تثقيف هو الوحيد العملي التدبري فإن فرادية، البشرية احلاالت

جيداً املطبوخة غري أو النيئة القشريات . تناول
ختريب إمكانية يف بالتحقق الصني يف دراسة القشرياتقامت يف الذوانب خالئف

بالكوبالت التشعيع املنعديةال. 60بواسطة الفئران يف تֱקكشف أن ميكن طفيليات توجد
بـ واملشععة الذوانب أنkGy 2.5خبالئف إىل تشري أضداداً تطور الفئران أن احلقيقة لكن ؛

أنسجتها استعمار تنوي كانت بـ. الطفيليات املشععة الذوانب خالئف kGy 2بعض

إىل وصلت مدة الفئران يف وبقيت الكيسة من الذوانب. يوما30ًتسربت خالئف تصل مل
بـ القططjGy 0.1املشععة يف البلوغ مرحلة Song)إىل et al., 1992) .

عـراجـالم
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البلهارسيات SCHISTOSOMIASISداء

ICD-10 B65

البلهارسيات: املرادفات متالزمBilharziasisداء كاتاياما، داء(Katayamaة
احلاد ).البلهارسيات

صغرية: السببيات دموية مثقوباتִק هي البشري البلهارسيات لداء األولية : العوامل
املنسونية اليابانيةSchistosoma mansoniالبلهارسية والبلهارسيةS. japonicumوالبلهارسية

والS. haematobiumالدموية 2.5تقيستـي، أزواجسم0.5  شكل على وتعيش طوالً،
الدموية األوعية األنواع. ضمن تصيب وحمصورة حمددة جغرافية مناطق البلهارسية: يف
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امليكونغيֵקةS. intercalatumاملقحمة املاليزيةوالبلهارسيةS. mekongiوالبلهارسية
S. malayensisًأيضا ع. اإلنسان نامجة بشرية عداوى عن أيضاً تقارير الطفيليتتوفر ن

املتيֵקة: البقري عنS. mattheeiالبلهارسية نامجة تكون قد احلاالت هذه معظم أن رغم ،
الدموية والبلهارسية املتيֵקة البلهارسية كل. (Kruger and Evans, 1990)ִדجني تعترب
الدموية والبلهارسية املنسونية دقيقالبلهارسية بشكل بشرية أنرغ،أنواعاً البلهارسيةم

أماملنسونيةا احلشرات؛ وآكالت والنسانيس القوارض يف مصادفةً البلهارسيةشوهدت
النسانيسالدموية يف شوهدت اليابانيةتستطيع. فقد أخرىالبلهارسية أنواع سبعة تعدي أن

واجلرذان واخلنازير واللواحم الداجنة العواشب تتضمن الثدييات رتب تستطيع. من
امليكونغيֵקة أماأالبلهارسية الكالب، تعدي املاليزيةن الربيةالبلهارسية اجلرذان (Greerفتعدي

et al., 1989( .املقحمة تعديالبلهارسية اֱדترات؛ لدى أويل البقريةطفيلي املتية البلهارسية
أيضاً األخرى والقوارض أن. اֱדترات الدنا مقارنات امليكونغيֵקةأظهرت علىالبلهارسية

مع وثيقة املاليزيةالعالقة والبلهارسية اليابانية الطبيعة. بلهارسية يف املشاهدات أظهرت كما
ִדجني ميكن املنسونيةأنه البلهارسية مع املتية والبلهارسية املقحمة إلنتاجالبلهارسية يؤدي مما
خصب Jusot)نسل et al., 1997; Tchuem Tchuente et al., 1997) .

ن حول الشكوك الظاهرة هذه األنواعتثري هذه نوعا19ًيوجد. (WHO, 1980)وعية
معقدةSchistosomaالبلهارسيةمنمميزاً الساللية عالقاִדا Rollinson)لكن et al., 1997) .

اجلي املنشأ ذات للمثقوبات البلهارسياتdigenicالثنائينـيوخالفاً فإن األخرى اخلنثى
واألنثى الذكر الشكلني كال أ. لديها مְקحֲקمְקلالذكور قناة متلك كما اإلناث من وأعرض قصر

البطgynecophoralاألنثى السطح طول على دائماً،نـيتوجد األنثى تأوي حيث للذكر
ورفيعة طويلة األنثى حيث. تكون النهائي، لثويها الوريدي اجلهاز يف البالغة الطفيليات تعيش
بوضع وتقوم هناك حسب100  3.500تقترن يومياً األنواع. نوعهابيضة مجيع أن رغم

التوضع ويف الالزمة املتوسطة أثويائها يف اختالفات توجد فإنه متشاֲדة حياة دورات لديها
الدوران اجلهاز يف البالغة للطفيليات املنسونيةتتواجد. يـالنهائي يفالبلهارسية أويل بشكل

ال املساريقية وختـياألوردة الغليظة األمعاء من الدم هذهتنـزح من السينية الفروع يف اصة
اليابانيةتتواجد. األوردة باألمعاءالبلهارسية اخلاصة املساريقية الوريدات يف رئيسي بشكل
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الدمويةتوجد. الدقيقة الالبلهارسية األجوف الوريد ضفائر املثانةتـييف من الدم تنـزح
والرحم امليكوأما. واحلوض والبلهارسية املقحمة البابيةنغيةالبلهارسية األوردة يف فتتواجد

اإلنسان. واملساريقية اخلاصة:يف احلبيبية األورام املتيةتتواجد الغليظةبالبلهارسية األمعاء يف
والبول الرباز من كل يف تتواجد أن للبيوض ميكن لكن . والكبد،

تفر النقطة هذه وعند خثرة، تشكّل أن إىل الوريدي الدوران عرب البيوض زتنتقل
اللمعةـإن يف مقاومة لتكتسب العضو جدار عبور من متكنֵקها يف. زميات تֱקطرح اللمعة ويف

املصاب بالعضو اخلاصة األخرى االفراغات أو واالفرازات والبول بيضة. الرباز كل حتتوي
وال ضمنها القحٍة يرقةتـيعلى إىل للثوي) Miracidiumطُفيل(تتطور مغادرִדا عندما. قبل

البي خاللتصل يفقس معظمها فإن املاء إىل املاء8وض حرارة ودرجة بالضوء مֱקتְקنְקِبهةً ساعات
منتـيال 36تتراوح Ye)م5  et al., 1997) .ثوي عن باحثةً املتحررة الطفيليات تسبح

خالل عليه العثور يف فشلت ما إذا اإلعداء على قدرִדا تفقد لكنها مناسب، 10متوسط

تقريباً . ساعات
التالية األجناس إىل املتوسطة الثوية القواقع Biomphalariaالسرֵקتنيذات: تنتمي

حالةTropicorbisو املنسونية؛يف حالةOncomelaniaالقومتةالبلهارسية البلهارسيةيف
امللتوياليابانية؛ املستويةphysopsisنفحةواإلBulinusاحملار يفPlanorbariusواملقوقعة
واملقحمة(Muyquarott et al., 2000)الدمويةهارسيةالبلحالة Triculaالدرقلة؛واملتيֵקة

حالةLithoglyphopsysو امليكونغية؛يف حالةRobertsiellaوالروبرتسيلةالبلهارسية يف
املاليزية . البلهارسية

ال األم األبواغ كيسة إىل ويتحول القوقع الطفيل األبواغتـيخيترق أكياس البناتتشكّل
الذيل املشوكة الذوانب تعطي بدورها وهذه ال. ضمنها، الزمنية الفترة تكون أن تـيميكن

ما حدمتر إىل قصرية الذوانب وبزوغ القوقع الطفيل اختراق عادةيوما20ًبني 7لكنها  4

باإلضافة. أسابيع إليها املشار القواقع وأنواع الطفيلي على الناجتة الذوانب عدد إىليعتمد
القوقع ذات: حجم قوقع يولّد أن اجلرداءميكن 30.00بنيماBiomphalariaالسرتني

من180.00و املنسونيةذانبة أنالبلهارسية ميكن قوقع؛ امللتوييولّد Bulinus glabosusاحملار

من24.000إىل12.000 الدمويةذانبة قوقعالبلهارسية يولّد أن ميكن 6.000إىل450القومتة؛

من الدمويةذانبة Marquardt)البلهارسية et al., 2000) .
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اجلي املنشأ ذات املثقوبات لذوانب ذوانبdigenicالثنائينـيوخالفاً فإن األخرى
عرب تنفذ ما وغالباً مباشرةً، النهائي الثوي جلد تغزو بل ذوانب خالئف تشكّل ال البلهارسية

مستخ الزمهية الغدد أو الشعر إنجريبات وسائل وميكانيكيةـدمة هذه. زميية تتم أن جيب
خالل اإلعداء36العملية على قدرִדا الذوانب فقدت وإالّ االختراق. ساعة هذا يستغرق
فقط إىل. دقائق تتحول قليلة ساعات وخالل االختراق مساق يف ذيلها الذانبة تֱקسقط

يافعة ال(schistosomulum)بلهارسية من الذانبة عن واالستضداديةختتلف املورفولوجية ناحية
قصرية. والفيزيولوجية فترة تتوقف حيث الرئتني إىل الدم جمرى عرب اليافعة البلهارسيات ִדاجر

الدورا اجلهاز عرب تتجه اجلنسيبـيوالبانـيمث النضج مرحلة إىل تصل حيث الكبد، إىل
حوايل. واالقتران ال3بعد ִדاجر األولية العدوى من إىلأسابيع الدم جريان بعكس طفيليات

نوعها حسب وذلك احلوضية أو املثانية أو املساريقية خالل. الوريدات البيوض وضع 7يبدأ

اليابانية(أسابيع5  8أو) البلهارسية املنسونية(أسابيع7  12أو) البلهارسية أسبوعا10ً 
الدموية( ت،)البلهارسية وهناك سنوات عدة الطفيليات إىلتعيش استمرت عداوى عن قارير

. سنة30
واحلدوث اجلغرايف يف: التوزع متوطن البلهارسيات مننامياًبلدا74ًداء أكثر ويعيش ،

الدنيا%80 اإلفريقية الصحارى يف املنعدين األشخاص الوفيات. (WHO, 2003a)من معدل
امل بسبب عامة صحية معضلة العدوى تشكل لكن نسبياً، منخفض املزمنةاملباشر رضيات

حتدثه الذي حوايل. والعجز هناك يزال ما فإنه البلدان من عدد يف املبذولة اجلهود 200رغم

منعدين، شخص و120مليون أعراضيني منهم وخيم20مليون مرض لديهم (,WHOمليون

2003b( .
املنسونيةمتتلك يفالبلهارسيات تتواجد حيث األوسع، اجلغرايف فريقياًأبلدا52ًالتوزع

عدا( الصحارى جنوب البلدان مجيع وتقريباً ومصر القارة من والوسطى الغربية األجزاء
جنوب إىل الكامريون من ميتد الكاري) فريقياأشريط ودول املتوسط البحر بـيوشرق

اجلنوبية أمريكا من جمال. وأجزاء املنسونيةيتساوى معالبلهارسية االمتداد البلهارسيةيف
واسعةالدموية مناطق مثالً. يف السنغال لعدوى: يف انتشار معدل ذات مناطق توجد
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املنسونية عدوىتقريباً؛100%يساويالبلهارسية الدمويةأما معدلالبلهارسية ذات فهي
العربية. (De Clercq et al., 1999)28%انتشار واململكة مصر يف معزولة بؤر توجد

أيضاً واليمن الدمويةعدوىتتواجد. السعودية األدنـىالبلهارسية األنتيليس جزر بعض يف
للربازيل الشرقي الدومينيكان(والساحل ومجهورية فنـزويال وساحل باولو ساو مشال

القادمني. وبورتوريكو الزنوج طريق عن األمريكية القارة إىل وفد البلهارسيات داء أن يعتقد
أفريقيا الدمويةتتوطن. من املثااملع-البلهارسية البلهارسيات بلدا53ًيف- نـيداء

وعلىفريقياًأ العربية اجلزيرة شبه غرب وجنوب ومدغشقر األوسط الشرق إىل باإلضافة
والفرا دجلة ري تنـزانيا. تطول البلهارسية: يف وفرةًتعترب األكثر الطفيلية ) غزارةً(الدودة

األطفال Booth)لدى et al., 1998) .عدو اليابانيةىتتواجد يف8يفالبلهارسية بلدان
الغر اهلادي واحمليط آسيا شرق وبؤر(بـيجنوب والفيلبني وأندونيسيا والصني كامبوديا

وتايالند وماليزيا والوس اليابان يف متعددة عدوى). صغرية املقحمةحتدث يفالبلهارسية
أخ وأجزاء والغابون الدميقراطية الكونغو ومجهورية أفريقيا،الكامريون وغرب وسط من رى

من املختلفة املناطق يف االنتشار نسب آفات. 21.2%إىل2.5%وتتراوح الطفيلي يسبب
نازفة Jusot)معوية et al., 1997; Tchuem Tchente, et al., 1997) .األنواع هذه تنـزع

املتوسطة أثويائها ألن امللتوي(لإلنتشار امللتويForskalliاحملار موجودة) globosusواحملار
أفريقيا من مكان كل العدوى. يف امليكونغيةحتدث والوسبالبلهارسية كمبوديا مشال يف

واحدة منطقة يف االنتشار معدل كان حيث ميكونغ، ر طول على وخصوصاً وتايالند،
من%40 جمموعة وطفال2.391ًيف املدرسة سن التعدادشخصا1.396ًيف49.3%يف من
ل سن. لسكانالعام يف الفتيان 14كان املرضيات10  كانت كما تأثراً، األكثر هم سنة

غالباً Stich)وخيمة et al., 1999) .العدوى املاليزيةحتدث مااليبالبلهارسية جزيرة شبه يف
Greer et al., 1989)( .عن النامجة البشرية العدوى املتيةسֱקجلت جنوبالبلهارسية يف

لإلصابةتتواجد. أفريقيا مرتفع معدل مع غالباً اإلنسان وبول براز يف الطفيلي هذا بيوض
بـ يقدر .(WHO, 1979)40%بالعدوى

الصني عن: يف النامجة العدوى اليابانيةوجدت وإىلالبلهارسية يانغتز ر وادي يف
فيها يقطن منطقة يف منه الرز100اجلنوب حقول يف يعملون معظمهم شخص وقبل. مليون
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من أكثر أن املقدֵקر من كان احلايل املكافحة بربنامج مصاب10البدء شخص مليون
اليابان. بالعدوى من: يف مئات بضع هناك وبقي واسع، بشكل البشرية العدوى تكافح

للمرض الفيلبني. احلاملني أن: يف بالعدوى600.000يقدֵקر مصاب . شخص
األمريكية القارة وحد: يف الربازيل أن علىيقدֵקر حتوي 12ها منعدى،8  شخص مليون

وقد البلهارسيات، داء مكافحة لربنامج التحضري أثناء االختبارات أجريت البلد هذا ويف
مبعدل إجيابية االختبارات هذه أطفال739.995من22.8%أظهرت من مأخوذة برازية عينة

يف موطونة6املدارس أن. (Machado, 1982)واليات يفمن100%وجد منعدين السكان
الربازيل يف غريانيس ميناس شرق مشال يف املواضع الكاريب.بعض منطقة كانت: يـيف

كل بني عام100.000املعدالت التايل1972شخص الشكل مجهورية4.8: على يف
غواديلوب،39.2الدومينيكان، بورتوريكو،1.3يف لوسيا375.7يف سانت الواليات. يف يف

بـسج: املتحدة يقدر سنوي معدل عامي170ل بني ما مستوردة 1969  1972حالة

الكاريب جزر من عام. يـمعظمها حممود يف1977قدֵקر الطفيلي الداء انتقال عدم رغم أنه
يوجد فإنه املتوسطة األثوياء نقص بسبب املتحدة يعيشون400.000الواليات منعدى شخص

املناطق. هناك بعض يف العدوى املنعدينانتشرت السكان وهجرة اإلرواء مشاريع يف. بسبب
غاتارينا: الربازيل وسانتا وبارانا وبارا ومارااو غوياس واليات يف البلهارسيات داء انتشر

معزولة(وساوباونو بؤر عدة توجد غريانيس) حيث ميناس جنوب إىل الشرقي الشمال ومن
(Katz and Carvalho, 1983) .الباراغوي أكثرالتو: يف وجد لكن العدوى، عن تقارير جد

منعدى100من برازيلي املنسونيةمهاجر القوقعبالبلهارسية فإن كذلك السرتني، موجودذا
ثوياً كونه يف ويفيد . متوسطاًهناك،

خالل من البلهارسيات داء حدوث إلنقاص خططت البلدان معظم كون حقيقة رغم
انتشار معدل فإن مركزة، مكافحة رقعةبرامج امتداد بسبب األخرية العقود يف قليالً تغري ه
سابقاً املذكورة البشرية واهلجرة ال. اإلرواء التقارير عامتـياعتمدت على1999طبعت

بالنسبة التالية االنتشار جماالت أعطت وقد خمتلفة، بلدان من خمتارة جمتمعات يف البحث
املنسونيةللبا :هارسية
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مصر؛%34  %58 من(بورتوريكويف1%يف 53  76%؛)1993عام21%اخنفضت

السنغال؛ تنـزانيا؛88%يف توغو؛2%يف أوغندا؛30%  84%يف فنـزويال1.4%يف يف
من( عام14%اخنفضت هناك). 1943يف أن قُدֵקر لذلك منعدى2باإلضافة شخص مليون

مدغشقر بالنسبة. يف التايل الشكل على اֱדاالت الدمويةللبلهكانت يف7%-11%:ارسية
كينيا؛97%مصر؛ النيجر؛46%يف نيجرييا؛17%يف السنغال؛53%  64%يف 25%يف

توغو؛ مدغشقريف يف منعدى شخص مليون نصف هناك أن قدֵקر لذلك .باإلضافة
عام وأظهرت1998يف بالربازيل باولو ساو والية يف خمتلفتني بلدتني يف دراستان أجريت

بالنسبة43%و0.4%أن سريولوجياً إجيابيني كانوا األشخاص املنسونيةمن لكنللبلهارسية
البيوض8.5%و%4.3 يطرح كان منهم . فقط

احليوانات عدوى إىل عدوى: وبالنظر املنسونيةوجدت لدىالبلهارسية الربازيل يف
واملاشية األخرى الربية واألنواع القوارض من أفريقيا. العديد شرق الربֵקاح: يف لدى وجدت

والكالب مصر. والقوارض الريابيع: يف لدى ) Gerbillusالريبوعجنس(Gerbilsوجدت
النيل متاماً. وجرذان مرتفعة تكون ما غالباً العدوى معدالت شرق. إن مناطق بعض يف

من: أفريقيا أكثر عدوى معدالت الربֵקاح50%شوهدت وجدت. (WHO, 1979)لدى
الطبيعية اليابانيةالعدوى وكانتبالبلهارسية احليوانية األنواع من العديد لدى بدورها

املناطق بعض يف مرتفعة االنتقالأ(معدالت وطرز العدوى مصدر عن). نظر عֱקِرف
الدموية نادرة،البلهارسية مناسباٍت يف واخلنازير والقوارض اإلنسان غري املقدمات تعدي أا

منخفضاً االنتشار معدل . (WHO, 1979)وكان
اإلنسان يف عدمية90%تكون:املرض اإلنسان لدى البلهارسية عداوى من تقريباً
يعا لكن شعاعيةنـياألعراض، عالمات مع حادة تنفسية شذوذات من املرضى بعض

الوافدة النـزلة ألعراض مشاֲדة نوعية غري من. وأعراض أكثر مميزة مراضة هناك تكون قد
نامج وفيات وحتـى الثوي،ذلك نسيج يف املتوضعة الطفيلي لبيوض التليفية التفاعالت عن ة

البا ضغط الدم فرط إىل خاص بشكل يؤدي حالةبـيمما املنسونيةيف اليابانيةالبلهارسية أو
حالة يف البويل السبيل الدمويةوانسداد جتلي. (El-Garem, 1998)البلهارسية تغري لكن
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السنوات خالل السريري 15املرض املعاجلة10  إىل هذا يف الفضل ويعود املاضية،
أن كما البلدان، من العديد يف البيئية والتغريات البلهارسيات لداء النوعية الكيميائية

األخرى والتظاهرات الداء هلذا الطحالية الكبدية املعدي-احلنب(التظاهرات - النـزف
الطحال الرئوي- تضخم ا-القلب كبيبات وخامةً) لكلىاعتالل أقل اآلن (,Andradeهي

طبيعة27%إىل6%بنينـييعا. )1998 لكن تناسلية؛ آفات من املنعديات النساء من
مفهومة غري مازالت اآلفات هذه الدوران. (Feldmeier, 1998)ومعاجلة انسداد يؤدي

من أقل يف الرئوي والقلب الرئوي ضغط الدم فرط إىل املنعدين5%الرئوي بالبلهارسيةمن
العص. (Morris and Knauer 1997)املنسونية اجلهاز إىل البيوض تصل املركزيبـيأحياناً

حبيب ورمي تفاعل إىل تتبعثر. يـوتؤدي فإا البيوض من فقط قليل عدد يوجد عندما
ارتفاع الكبرية احلبيبية األورام تسبب أن ميكن لكن أعراض، مشاهدة دون أوسع بشكل

داخل القطالضغط النخاع يف غالباً موضعة وعالمات  (;Ferrari 1999العجزينـيالقحف

Pittella, 1997( .
باِحل املرض خطورة المֲקتتحرֵקض املدة وطول الطفيلي يؤثرتـيل منعدياً، املريض فيها بقي

ال البيوض عدد على العاِملَيֲקن الرئيسيتـيكال احملدֵקد يعترب والذي الثوي، نسج يف توضع
املزمنةللبا ال. ثولوجيا املهنية واֱדموعات املدرسة سن يف هم الذين أوقاتاًتـياألطفال تֱקمضي

املاء يف متكرر بشكل األرز-طويلةً ومزارعي األمساك صيادي لديهم- مثل هؤالء كل
املتكررة العداوى عن الناجم الطفيليات تراكم بسبب شدة أكثر حدֵק. عداوى يوجد لكن

أل التراكم أخرىهلذا بعبارٍة أو مصاحبة، مناعة تولّد البلهارسيات البالغة: ن األشكال تقوم
جزئ بتحصني الطفيلي يافعةمن بلهاريسيات من جديدة عداوى ضد .ي

الداء تطور حسب أطوار أربعة إىل البلهارسيات داء يف األعراض مبحث تقسيم ميكن
: الطفيلي

األول اختراق: الطور ويتظايناسب الطفيليالذوانب، لنواتج جلدية بأرجية عادةً هر
العدوىتـيوال عودة يف أكثر وشدة بتواتر وحكة. حتدث وذمة مع حְקبְקرات توجد بداية

من ويستمر حويصلياً، يصبح أن ميكن شְקرְקى بعد فيما إىل36يتبعها وخالفا10ًساعة أيام،
ال اإلنسانللطيور لدى دائماً جلدية تظاهرات الث. يوجد تغزو: يـانالطور عندما حيدث
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الرئوية الشعريات العداوى. البلهارسية أن رغم احلاالت معظم يف سريرية تظاهرات توجد ال
يوزين وارتشاح للربو مشاֲדة ونوبات سعال مع رئوي التهاب إىل تؤدي قد . يـاجلسيمة

الثالث ضمن: الطور البيض وضع عملية وتبدأ الكبد داخل الطفيلي ينضج عندما حيدث
املناسبة لكن. الوريدات سريرية، تظاهرات إىل أو النسج ضرر إىل عادةً يؤدي ال الطور هذا

البط واألمل واالسهال احلمى اجلسيمة العداوى حالة يف حتدث واالعباءنـيقد . والشְקرְקى
تشكل مع البيوض من املتحررة لألضداد حادة مناعية استجابة متثل األعراض هذه أن يعتقد

ا من احلبيب. لسيتوكيناتوفرة الورمي أو املزمن الطور أو الرابع استجابة: يـالطور يعكس
البيوض لوضع تقوم. النسيج باخلاليا متواسطة مناعية استجابة النسج يف املتبقية البيوض تولّد

فإا ما نسيٍج يف غزيرةً احلبيبية األورام تصبح عندما البيوض، حول حبيبية أورام بتشكيل
ومي العضوتتقارب من هاماً جزءاً تغزو أن أضداد. كن قبل من للمريض األول التنبيه يبدوإن

احلبيبية األورام تشكل يف هاماً دوراً يلعب ألفا الورمي النخر عامل وتدخل البالغ الطفيلي
(Leptak and McKerrow, 1997) .

عدوى املنسونيةيف امل: البلهارسية اجلدار يف الرئيسية اآلفات معتتواجد وتنتشر عوي،
البا الدم ضغط وفرط الفصيصات بني تليفاً وحتدث الكبد إىل وتضخمبـيالوقت وحبان

املتقدمة. الطحال املراحل يف تنفسية وأعراض رئوية آفات هناك تكون متييز. قد ميكن
املزمن الطور يف التالية السريرية رئوي: األشكال طحايل، كبدي معوي، كبدي يف. معوي،

مراضةدراسٍة املنسونيةعن تنـزانياالبلهارسية يف بعيدة جزيرة على ريفية قرى ثالث : يف
االنتشار معدل الطفيلي86%كان احلمل بينما176ومعدل الرباز، من غرام كل يف بيضة

لدى بط80%كان أمل املنعدين هؤالء لدىنـيمن لدى43%وكان وكان أسود تغوط
خ. إسهال%35 أكثر املرض واملراهقنيكان األطفال لدى التصوير). اليافعني(طورةً كشف

يف الكبد ضخامة الصوت يف35%بفائق الطحال وتضخم املنعدين األشخاص 80%من

عوجلوا الذين لدى مالحظةً أقل كانا أما كما عايل، طفيلي محل مع متشاركاً كان وكالمها
ا. praziquantelبالربازيكونتيل اخلفيف التليف الباكان بالوريد كمابـيحمليط شائعاً

البا الدم ضغط فرط عالمات األشخاص2%يفبـيشوهدت الببتيد. من مستويات ارتفعت
IVالبا بالوريد احمليط الوخيم بالتليف املصابني املرضى لدى الكوالجني يدلبـيطليعة مما
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الكبدي البلهارسيات لداء واصماً يكون قد هذا أن Kardoff)على et al., 1997) .أكثر إن
لعدوى املشعرة املنسونيةالعالمات البطالبلهارسية واألمل واإلسهال احلمى هي نـياحلادة

اليوزينيات وكثرة الوزن هي. وفقد املزمن املرض بط: عالمات وأمل مستدمي معنـيإسهال
عادة الطحال تضخم أو كبد . ضخامة

عن النامجة املرض اليابانأعراض عنيةالبلهارسية النامجة لتلك البلهارسيةمشاֲדة
منطياًاملنسونية املبكرة اآلفات وتتوضع أقصر احلضانة ودور وخامة أكثر عادة تكون لكنها ،

القولون من أكثر الدقيق املعى ألن. يف أسرع بشكل والكبدي املعوي التليف حيدث
اليابانية أكثرالبلهارسية بيوضاً . تضع

عن النامجة العداوى الدمويةيف مع:البلهارسية رئيسي بشكل واألعراض اآلفات تتنوافق
واخلراجات احلليمية الورمية الطيات وتتطور املعى، مع أقل درجة وإىل التناسلي البويل السبيل

تليف حيدث قد وأحياناً املثانة، جدار يف الدخنية الكاذبة والدرنات للعضوإالكاذبة . مجايل
انسدا حيدث أن الشائع واحلالبمن لالحليل هي. د الرئيسية املؤمل: األعراض التبول

اعتالالت،واملتكرر املتكررة؛ البولية والعداوى العانة فوق واألمل االنتهائية، الدموية البيلة
عداوى يف املشاهدة تلك من خطورة أقل املنسونيةالكبد أيضاً. البلهارسية البيوض ִדاجر قد

ا الوريدات وخاصة املعى الربازتـيلإىل مع تطرح وقد املستقيم . تنـزح
خبيثة ألورام مؤهبة حالة يكون قد املثايل البلهارسيات داء أن البيֵקنات إحدى تقترح

البيوض عن الناجم املستمر التهيج من. بسبب ألكثر مسٍح منعدى1.000يف شخص
الدموية مايلبالبلهارسية يف التوطن مֱקفِْرطَي موضعني لد: يف يكن املصابنيمل نصف ى

لدى وكان سريرية مرضية30%تظاهرات آفات ومعدل. فقط العدوى معدل من كل كان
بعمر األطفال يف أكرب بشكل مرتفعاً 14املُراضة اختبار. سنة7  استخدام أن على الربهان مت

منdipstickالغميسة املرض كشف يف حساسية أكثر هو اֱדهرية الدموية البيلة لقياس
من. دوىالع أكثر الربازيكوانتيل بواسطة املعاجلة خالل80%أبرأت البويل السبيل آفات من

واحدة . (Traore, 1998)سنة
عن النامجة البشرية العداوى يف عادة خفيفة واألعراض اآلفات املتيֵקةتكون أوالبلهارسية

وكقاعدة املتيةتتواجد: املقحمة، بشكلالبلهارسية مصابني أشخاص بعدوىلدى متواقت
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الدموية أو املنسونية عن. البلهارسية النامجة العدوى املفحمةحتدث رئيسيالبلهارسية بشكل
السكان يكتسب حيث املتقدمة األعمار جمموعات يف لالختفاء تدرجيياً ومتيل الفتيان لدى

الطفيلي اجتاه حوايل. مقاومة املنعدين90%يشتكي املرض املقحمةمن منبالبلهارسية
حوايل ويشتكي معوية مدمֵקى70%اضطرابات براز يف. من الكبد ضخامة من50%حتدث

الباب الدم ضغط فرط اليشاهد لكن تقريباً، من. يـاحلاالت األخرى األنواع تؤدي
مثل البشرية غري البقريةالبلهارسية األرجوانيةS. bovisالبلهارسية S. rodhainiوالبلهارسية

جمهضة عدوى النضجإىل مرحلة إىل اليصل الطفيلي ألن اإلنسان، . لدى
والذي كاتاياما، محֵקى باسم عادةً إليه يֱקشار البلهارسيات داء من حاد شكل أيضاً هناك

اجلسيمة األولية العدوى من أسابيع ستة إىل أربعة بعد اليابانيةحيدث وأحياناًبالبلهارسية
املنسونية السرير. البلهارسية بعضالتظاهرات مع املصل داء يف املشاهدة لتلك مشاֲדة ية

والطحال: اخلصوصيات الكبد ضخامة اللمفية، العقد تضخم اليوزينيات، كثرة احلمى،
الزحار وضع. وأحياناً بداية مع حيدث املرض كون وحقيقة السريرية التظاهرات وبسبب

ضد معقد تشكل عن نامجة املتالزمة هذه أن يعتقد فإنه الدم- البيوض، جمرى يف . مستضد
احليوانات يف احليوانات:املرض لدى متاماً شائعاً البلهارسيات داء يكون أن وجد. ميكن

إىل مرتفعة املاشية بني االنتشار معدالت 92%،)السودان(90%،)بنغالديش(62%أن

هي). زميبايوي( الداجنة للمجترֵקات بالنسبة املُمֲקرضة األنواع اأكثر لبقريةالبلهارسية
اليابانية أماوالبلهارسية املغزلية، والبلهارسية املتية إمراضاً،Spindaleالبلهارسية أقل فهي

عفوي بشكل األخرية هذه تֱקطرح الوقت) تلقائي(وأحياناً اإلنسان. مع لدى داء: كما لدى
كم بتحرير حديثاً الناضجة الطفيليات تقوم عندما حاد طور املاشية يف ياتالبلهارسيات

التفاعل عن الناجم الضرر حيدث حيث مزمن وطور املعوية؛ املخاطية يف البيوض من كبرية
ال املستضدات النسيجتـياجتاه داخل احملتبسة البيوض باسم. تولدها األخري هذا إىل يشار
املعوية بعدتـيوال،املتالزمة 9حتدث إىل7  وتؤدي اجلسيمة األولية العدوى من أسابيع

والبالعمـنآفات واللمفاويات لليوزينيات ارتشاح مع املعوية املخاطية يف وخيمة زفية
وقهم وجتفاف زحار أو غزير إسهال وكذلك شهية(والبالزماويات، ونقص) فقد دم وفقر
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التنامي وتأخر وزن وفقد الدم الطفيلي،. ألبومني احلمل على اعتماداً املرض مدة تتنوع
عفوياً الشفاء . ويكون

للمستضداتال باخلاليا متواسطة مناعية استجابة هو الكبدية املتالزمة أو املزمن طور
احملتسبة البيوض عن اإلنسان.النامجة يف وأورام: وكما التهابية بؤر تشكل إىل التفاعل يؤدي
وأخرياً وتليفات، البابإحبيبية اإلرواء انسداد احليوانات. يـىل يف املزمن املرض حيدث

هيتعرتـيال الرئيسية والتظاهرات الذوانب، من كبرية بأعداد للعداوى متكرر بشكل ضت
الدم ألبومني ونقص اليوزينيات وكثرة الدم وفقر لإلنسان. (Soulsby, 1982)اهلزال : وخالفاً

املريئيةال الدوايل أو الطحال لتضخم مستعدةً احليوانات وجود،تبدو جيربها قد لكن
على امليتة معالطفيليات وريدية خثارات إىل باإلضافة ضخمة، ملفية عقد أو جريبات تطوير

العضو املعويو. احتشاء اجلدار يف تتوضع أن البلهارسية لبيوض ميكن الكبد، إىل باإلضافة
أخرى وأعضاء واملثانة والكليتني اِحل،والرئتني مع تتناسب وأعراضاً ضرراً تسبب لمֲקحيث

ح. الطفيلي التقارير بعض وجودسجلت عن ناجم املاشية لدى انسدادياً وريد التهاب صول
األوردة يف البالغة . الطفيليات

االنتقال وطرز العدوى البشرية:مصدر الطفيلية األدواء أحد البلهارسيات داء يعترب
من واسعة مناطق يف السكان على املضعֵקف تأثريه بسبب العامة الصحة يف هام وهو الرئيسية،

يعايبدو. العامل بدأ للعدوى اجلغرايف التوزع تغرينـيأن من. من املناطق بعض تتقدم فبينما
اإلرواء مشاريع قيام إثر أخرى مناطق إىل العدوى تنتشر القوية، املكافحة محالت خالل

األشخاص قبل من حتمل العدوى أن أو اجلغرايف. اجلديدة، اֱדال فإن ذلك، من وأكثر
مم أكرب املتوسطة اإلنسانلألثوياء عدوى يف هو . ا

ال الكيفية على مثاالً مصر يف أسوان سدֵק علىتـييقدֵקم يؤثر أن البيئي للتغري ֲדا ميكن
بيئية. املرض تغريات إىل أيضاً أدى لكنه للبلد هامة اقتصادية منافع قدֵקم السد إنشاء أن رغم

املنطقة يف ال،عميقة الرخويات لبقاء مناسبة ظروفاً متوسطةتتـيوخְקلَقְק كأثوياء عمل
املنسونية ليس-للبلهارسية الدمويةلكن البلهارسيات. البلهارسية داء كانت السد إنشاء قبل
املنسونية التواتربالبلهارسية قليل ولكنه النيل دلتا يف من) التواجد(شائعاً املمتدة املنطقة يف
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السودان يف اخلرطوم إىل يف. القاهرة اجلريان معدل السد وحبسأنقص األدنـى النيل
التماس سهֵקل كما الرخويات، داخل إىل الطفيليات الختراق مسح مما الطينية الرواسب

النـياإلنسا الذوانب منهاتـيمع النشاطات. تبزغ يف زيادةً هناك كان نفسه الوقت ويف
واألوا الثياب وغسيل السمك صيد مثل النيلنـياإلنسانية ر طول مجيع. على سامهت

عدوى انتشار زيادة يف العوامل املنسونيةهذه العلياالبلهارسية مصر مصر(يف عانت). مشال
الدنيا مصر النيل(إيكولوجيا الطفيلي) دلتا الداء هذا لنواقل مناسبة تغريات من عزֵקز. أيضاً

اֱד النبيت إىل باإلضافة املستوطن املائية النباتات وانتشار منو الطينية الرواسب هريغياب
إىل الطفيلي انتقال يف أكرب وإمكانية تعدادها يف تالية زيادة مع الرخويات عليه تتغذى الذي

البشري أخرى. (Malek, 1975)الثوي متعددة بلدان يف تكرر والذي مصر، يف الوضع هذا
العدوى تغيֵקر فهم يف أساسي شيٌء البيئية الظروف معرفة أن يֱקظهر وآسيا، وأمريكا أفريقيا يف

ووبائية. البشرية بيئية دراسات إجراء دون أحياناً يتم النامية الدول يف السدود إنشاء كان
املرض من الوقاية تدابري تنفيذ يف كقاعدة ختدم السدود. أولية هذه إنشاء يف املتزايد املعدֵקل إن

البلهارسيات داء وتفاقم النتشار السبيل . مهدֵק
األولية املتوسطة املنسونيةللبلهاراألثوياء السرتنيالقوقع(سية الدموية،)ذو وللبلهارسية

امللتوي( احملار ومياه)قوقع واملستنقعات اإلرواء قنوات يف ترعرعت املستوطن مائية قواقع هي
من أقل املنخفض العمق ذات الطبيعية والربك الراجعة من2األار أقل جريان معدل مع متر

بالدقيقة15 ق. م يبقى أن امللتويوقعميكن للقوقع- احملار السرتنيخالفاً الطني-ذي يف
املاء منه جيف أن أخرى. بعد جهٍة املتوسط: من اليابانيةالثوي قوقع) القومتة(للبلهارسية هو

الريقية املراحل على بذلك حمافظاً نسبياً جافة بيئة يف أشهر عدة يعيش أن ميكن برمائي
م. للطفيلي الرخويات هذه األثوياءتصبح برباز فيها املتواجدة املياه تلوث عندما نعديةً

حالة يف البول أو اإلنسان، وخاصة الدمويةالنهائية، . البلهارسية
الرخويات على احلاوي املاء دخول بواسطة اجللدي الطريق عرب العدوى اإلنسان يكتسب

بالطفيلي ريف. املنعدية عدوى البلهارسيات داء يعترب السبب أساسيوهلذا بشكل أظهرت. ية
أقل عموماً هي الصلة ذات القواقع يف العدوى انتشار نسبة أن املوطونة املناطق يف الدراسات

ال5%من الذوانب كثافة فإن وكذلك ضمنتـي، تتبعثر ألا جداً، منخفضة حرة تعيش
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املاء من كبرية ذلك. كمية من ف: وأكثر قليلة ساعات خالل مֱקعֲקِدية األخرية هذه. قطإن
تعرض إىل حتتاج املرض إلحداث الالزمة الشديدة العداوى بأن توحي املنخفضة املعدالت

امللوث للماء نسبياً ال. مطول اجلمهرة بأن توحي لديهتـيكذلك يكون معدالتارمبا
ألعلى األعلىمֲקواِحلاالنتشار الطفيلي وخامةً(ل أكثر مرض والبالغني) وبالتايل األطفال هم

ماالياف 25بنيعني املاء5  يف وقتهم معظم يقضون الذين مرضاً. سنة البلهارسيات داء يعترب
املروية حقول يف املزارع عمال يصيب حيث املناطق، بعض يف أيضاً قصب،األرز(مهنياً

السمك) السكر مزارع وأار حبريات يف يعملون الذي األمساك اֱדموعات. وصيادي من
التعرض ذات اللوااألخرى القرى نساُء أيضاً واألواتـيالعايل الثياب بغسيل علىنـييقمن

واجلداول البحريات أو. ضفاف السباحة أو االستحمام أثناء حتدث أن أيضاً للعدوى ميكن
املاء يف . اللعب

الرئيسي النهائي الثوي هو املنسونيةاإلنسان عداوى. للبلهارسية البلهارسيةشوهدت
للحشراتالدااملنسونية اآلكلة واحليوانات والنسانيس القوارض لدى الدراسات. ئمة أظهرت

مداومةتـيال على قادرة غري وحدها القوارض أن األمريكيتني يف التلوث) صيانة(أجريت
الربֵקاح يستطيع رمبا لكن املطوֵקل، يف)Papioأنواع(البيئي ولغا. فريقياأذلك ذلك، اٍتيومع

تعترب املنسونيةالبلهاوبائية، حصرياًرسية بشرياً الدموية. نوعا بشريالبلهارسية طفيلي هي
أيضاً وبائياً. حصري ֲדا معتدִק غري أصبحت كما النسانيس لدى العدوى مشاهدة وְקلّت . لقد
بالنسبة اليابانيةأما كلياًللبلهارسية خمتلفة األنواعنوعا31ًفهناك: فاملسألة من األقل على
تنتمي الداجنة- رتب7إىلالثديية احليوانات مجيع افتراضياً تصاب-متضمنة أن على قادرة

الطفيلي هذا عن والنامجة الدائمة تلوֵקث. بالعدوى ألا هاماً وبائياً دوراً األنواع هذه تلعب
بالعدوى اإلصابة من اإلنسان ومتكّن تايوان. املاء من: يف ذريֵקة اليابانيةهناك البلهارسية

ا الداجنةواسعة واحليوانات القوارض يف يف،النتشار فقط مֱקجِهضة عدوى تسبֵקب لكنها
ال الطفيلي ألن النضجاإلنسان مرحلة إىل ميكن. يصل لذلك، امليكونغيةباإلضافة البلهارسية
أما الكالب، تֱקعدي املاليزيةأن الربֵקيةالبلهارسية باجلرذان خاص طفيلي (,.Greer et alفهي

ا)1989 لكن كال، يف معروف غري اإلنسان عدوى على املستودع للحيوان الدقيق لتأثري
. املثالني
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املقحمةمنكالًإن ثانوياًواملتيֵקةالبلهارسية اإلنسان تֱקعدي حيوانية طفيليات األول(هي
طفيلي واخليولنـيوالثاواجلرذان،واملاعزاألغناميصيبهو واملاعز واألغنام املاشية يصيب
مععادةتتواجد). رضوالقوا خمتلطة عداوى الدمويةيف أو املنسونية فإنالبلهارسية وهكذا ،
اإلنساناحلقيقيةاألمهية لصحة بالنسبة واضحة غري األنواع أن. هلذه الدنا مقارنات أظهرت

وثيقةامليكونغيةالبلهارسية صلة واملاليزيةعلى اليابانية كمابالبلهارسية املشاهداتأوضحت،
حيدثيف أن ميكن أنه منִדجنيالطبيعة البلهارسيةلكل مع واملتية املقحمة البلهارسية

خصبالدموية نسل Jusot)وإنتاج et al., 1997; Tchuen Tchent et al., 1997) .
اللدىلوحظ تلك أو اֱדهضة احليوانية بالبلهارسيات أصيبوا الذين متلكتـياألشخاص
لإمراضية بالنسبة عداوى،إلنسانقليلة ضد حتصֵקنهم متصالبة مقاومة حدوث لديهم لوحظ

بذرية. الالحقةالبلهارسيات اֱדهضة العداوى عن النامجة املقاومة أن اعتقد البلهارسيةكما
اجلزيرةاليابانية محت قد تايوان يف املصدر البشريةتغֱקزىأنمناحليوانية ضوء. بالذرية وعلى

أو الغريوية املناعة فقدهذه أواقترحاملتصالبة باملستضدات اإلنسان تلقيح الباحثني بعض
باألنواع اخلاصة حيوانـي(احليوانيةالطفيليات ال).اتֵקقاء العوامل تأثري درس تكتنفتـيلقد

والثوي باستخداموالبيئةالطفيلي وذلك البلهارسيات داء استدامة املنسونيةعلى البلهارسية
Morand)اجلرذانيف et al., 1999) .

تسهֵקلبداءيشتبه: التشخيص وبائية بيئة يف املميزة األعراض حدوث عند البلهارسيات
الداء بيوضيعتمد. انتقال إظهار على النوعي اليابانيةالتشخيص أو املنسونية يفالبلهارسية

بيوض أما الدمويةالرباز، والبولالبلهارسية الرباز من كل يف بيوض. فتتواجد أنواعمجيعإن
ال موصودةشريةبالبلهارسية وغري الشكل وصاد(طويلة ذات ). غري
للباملنسونيةالبلهارسيةبيوض ضارب أصفر لون 180تقيسنـيذات ميكرون110 
و 70طوالً مميزةميكرون40  جانبية شوكة وهلا الدمويةبيوض. عرضاً احلجمالبلهارسية هلا
مطرتقريباًنفسه شوكة جداً) ائية(افيةوهلا بيوض. واضحة أصغراليابانيةالبلهارسيةبينما

ردميية ائية قرب شوكة بيوض. وهلا تفريق الصعب بيوضاملقحمةالبلهارسيةمن عن
الدموية من. (Almeda et al., 1996)البلهارسية أسابيع مخسة بعد بالظهور البيوض تبدأ قد
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األولية التعتمد. العدوى العدوى،ـيتالسهولة ومدة شدة على البيوض وجود ֲדا يؤكّد
اخلفيفة قليلةوالراسخةفالعداوى بيوضاً أن. تنتج جيب البلهارسيات بداء يشتبه عندما
العينات مستمراًخاللتفحص ليس البيوض تغوֵקط أن باعتبار أيام املباشر. عدة الفحص إن

عاملُغֲקنـىغري حساسية ذات ليست طريقة هو الثخينة. اليةللعينات اللطاخة طريقة لكاتوإن
ما- جيداً توازناً تقدֵקم استخدامهاكاتز الشائع ومن واحلساسية، البساطة اֱדاليفبني هذا

(Borel et al., 1999) .
بالفورمالنيطريقةتعترب تركيز- التثفيل طرق بني من كفاءةً الطرق أكثر من واحدةً إيثر
املزم. الرباز احلاالت خزعةيف إجراء ميكن للبيوض القليل اإلمرار مع املترافقة ملخاطيةنة

العايل بالضغط اֱדهري الفحص أجل من اختبار.املستقيم استخدام ميكن اإلكلوزيونأيضاً
eclosionمدةحيث ويֱקحضن املكَلْور غري املاء ضمن الرباز ختفيف يفتقريباًساعات4يتم

بورقة املبطّن املنبذة اللونأنبوب يֱקضاء. غامقة الوقت هذا اية األنبوباجلزءيف من العلوي
وال الطفيالت تركيز أجل بالعدسةتـيمن مشاهدִדا الوجود. املكربةميكن إىل باإلضافة

كانت إذا فيما حتديد الضروري من للبيوض، الالطفيالتاֱדرֵקد أم معرفته(حيֵקة ميكن وهذا
أ الطُفيل حركة مشاهدة خالل أهدابهمن الألن) و املناعية حلدوثتـياالستجابة تؤدي
ال املستضدات بواسطة تֱקقْدְקح وجود. الطفيالتتنتجهاتـيالتليف تأكيد يفالبيوضيصعب

علىحاالت التشخيص يعتمد وهلذا الراسخة، أو اخلفيفة أو الظهور السابقة إجيادالعدوى
عادةً، نوعية أضداد أو كل.  (Tsang and Wilkins, 1997)مستضدات البحث: على ليس

عالية كفاءٍة ذا أسلوباً الطفيلي مستضدات اليفعن الطفيليتـياحلالة احلمل فيها يكون
منخفضاً الترسيب. احلي اختبارات من كال الذوانبنـيالدوراإن يف هيلني وتفاعل للبيضة

الذوانب وأضداد الطفيالت استيقاف اختباراتاملتألقةواختبار ونوعيةهي حساسية ذات
ألا تستخدم ما نادراً لكنها حيةحتتاجمقبولة، مقايسة. طفيليات اختبار من كل ويفضֵקل

ا) اإلليزا(زميـباألناملرتبطاملناعياملمتز املناعيلواختبار ويسترن(نقل مت. حالياً) لطخة
اخلاصعلىاحلصول املأشوب مييֵקزالذي(Sm22.3)املنسونيةبالبلهارسيةالربوتني أن يستطيع

اخلاصة أواألضداد املنسونية حساسيةالدمويةبالبلهارسية لكنه90%ونوعية80%بنسبة ،
يف املصل مع متصالبة تفاعالٍت تستطيع. (Hancock et al., 1997)املالرياعداوىميتلك
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حادةاملأخوذةIgGوIgMأضداد بعدوى املصابني املرضى مجيع املأنمن ستضدمتيֵקز
SM31/32يتفاعل،املنسونيةبالبلهارسيةاخلاص األضداد10%بينما من املأخوذةIgMفقط
املرضى أضداداملصابنيمن مع املستضد هذا تفاعل يكون قد وبالتايل مزمنة، IgMبعدوى

احلادواِصمְקاً Valli)للمرض et al., 1999) .
املدارساستبيانأُجري يف واملدرسني الطالب البلهارسياتعلى بداء املوطونة املناطق يف
عداوىالبويل من كبري لعدد مدهٍش وجوٍد عن االستبيان هذا كشف وقد البلهارسية،
يكفي. (Partnership for Child Development, 1999)الدموية احلاالت من العديد يف

إلجياد البولية الثفالة وفحص األغشيالبيوضتنبيذ يف الترشيح أن رغم املسمֵקات، ذات ة
أعلىامل حساسية ميتلك يكشففحصإن. كروية اليوزينيات مشاهدة ֲדدف البولية الثفالة

من العداوى80%أكثر التֱקظْهركذلك. من األشرطة لكشفتـياستخدام البول يف تֱקغمس
كبرياً عدداً الربوتينات أو نوعياًمنالدم ليس االختبار هذا أن رغم اآل. العداوى، نتوجد
نوعية بأضداد مشربة مستضداتتكشفأشرطة الدمويةوجود يفالبلهارسية غمسها عند

البول من هذه. (Bosompen et al., 1997)منوذج أن اختبارالطريقةرغم من حساسية أقل
باألن املرتبط املناعي اجلموعيةسهلةفهي) اإلليزا(زميـاملمتز الدراسات يف لقد. االستخدام

ع البحث يفكان املستضدات أو األضداد عناملصلن البحث يف قوي بشكل حساسيةً أكثر
البول يف .(Al-Sherbiny et al., 1999)البيوض
داءالتدابري: املكافحة مكافحة أجل من ومعاجلةتشخيص.1: هيالبلهارسياتاملمكنة

اجلموعيةاملعاجلة.2. املرض أو االنتقائية الص.3.الكيميائية األثوياءمكافحة.4. حيالتثقيف
الصحيةالتزويد.5.املتوسطة املفرغات من التخلص وأنظمة الكايف .البيئةتعديل.6. باملاء
حيثالكيميائيةاملعاجلة وقائية ولكنها فقط، عالجيةً ليست بالعدوى املصابني لألشخاص
الإنتاجتوقف البيئةتـيالبيوض باستخدا. تلوث السريرية التجارب الربازيكوانتيلأعطت م
عدوىֲדدف املنسونيةعالج الربازيلالبلهارسية الدمويةيف زامبياوالبلهارسية والبلهارسيةيف
واليابانية الطفيلي عالج من كل يف ممتازة نتائج واليابان الفيلبني البيوضإيف املطروحةنقاص

(WHO, 19980) .سنوات ثالث واستغرقت مدغشقر يف أجريت دراسٍة 289عوجل:يف
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فيهاقريٍةمناًشخص املنسونيةسالبلهاركانت بالربازيكوانتيلية منتظم بشكل التوطن مفرطة
منفاخنفض االنتشار معدل66%معدل مع إىل202، الرباز، من غرام كل يف مع19%بيضة
من27معدل غرام كل يف Boisier)الربازبيضة et al., 1998) .كاملال مبعاجلة ينصح
الطفيليةاֱד الفحوص إجناز إن بل احلاالت، معظم يف فقطومعاجلةتمع املنعدين األشخاص

فعالية أكثر أسلوبִק يف. هو العدوى كثافة تنخفض الضروريمجهرةعندما من فإنه حمددة
حساسية األكثر السريولوجي التشخيص إىل . العودة

عالتـيالاֱדتمعاتيف معدل حمددةومالعدوىالنتشارلديها اقتصادية ميكن: صادر
احلموالت ذات اֱדموعات يف املعاجلة بنيالعاليةحصر األطفال مثل 14للطفيلي من7  سنة

أولدز. العمر االختطارباملعاجلة(1996)ورفاقهينصح ذات اֱדموعات معاجلة أو اֱדموعية
داء حالة يف والعايل عنالبلهارسياتالكبري مناليابانيةالبلهارسيةالناجم الكثري هناك ألن

والاحليوانية،املستودعات خطورةً أكثر واملرض كثرياً، حساساً ليس الطفيلي والتشخيص
عالقة الطفيليواضحةيوجد واحلمل املرض وخامة . بني
أساسي-الصحيالتثقيفيتضمن امللوث-بشكل املاء مع التماس لتجنֵקب الناس تعليم

تلويث البلهارسيات. فرغاִדممباملاءوعدم بداء املصابة السكانية اֱדموعات من الكثري لكن
الجمتمعاتهي أنه درجة إىل حمدودة ومصادر منخفضة ثقافية مستويات لديهمذات يوجد
مبفرغاִדمسوىخيار البيئة تلويث أو امللوث املاء األثوياء. استخدام مكافحة املتوسطةمتت

طريق عن املناطق من عدد منيف النباتات وإزالة املستنقعات إفراغ أو وحتسنياملياهملء
اإلرواء اليابان. أنظمة طريق: يف عن ممتازة نتائج على احلصول اإلرواءتبطنيمت قنوات

رغم. باخلرسانة الرخويات مبيدات استخدام إنقاصتكلفتهاإن يف وفعالة سريعة وسيلة
الوقاإذااالنتقال تدابري مع تشاركت األخرىما الكيميائية-ية املعاجلة نسبة. وخاصةً
املنفعةالتكلفة معاجلته) املردود(إىل الواجب املاء حجم يكون عندما فائدة ،صغرياًأكثر

بؤرياً االنتقال يكون حيث والبحريات لألار بالنسبة نسبياًمبְקوֲקئلحمدودة(وكذلك ). صغري
استخدا الالزم احلشري املبيد يأخذ أن االعتبارجيب بعني وتكلفةطبيعةمه القوقع مְקوֲקِئل

األمساك تصيب قد مؤذية آثار وأي الكيميائي املائيةواألشكالاملركب احلياة من . األخرى
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ال القواقع إدخال األثوياءتـيكان مع بعضاملتوسطةتتنافس يف ناجحاً للبلهارسية
أدى. املناطق املثال سبيل على بورتوريكو معMarsia comuarietisلقوقعاإدخالففي

القوقع من التخلص إىل الكيميائية األجردذياملكافحة جزيرةتقريباًالسرتني يف كلي بشكل
اֱדاورة يفغريM. cornuarietisلكن. فيكوس النباتاتالوحداتفعال ذات اإليكولوجية

واألار املستنقعات يف أو لوسيا. (WHO, 1980)الكثيفة سانت منمتيف ظاهرياً التخلص
األجردذيالقوقع خاللالسرتني واجلداول املستنقعات مناطق بعدشهرا6ً-22مدةمن

القوقعإ جنوبوهوTiara graniferaدخال من احلظ. آسياشرققوقع هلذاميكنولسوء
متوسطاًأنالقوقع ثويا الفسترمانيةيكون املناسل . (Prentice, 1983)جلانبية
الفضالت(البيئيصحاحاإلإن من الصحي التخلص وأنظمة الشرب مياه تأمني ) أنظمة
املطلوبةيفمكلف وبالدرجة قصرية مدة يف تنفيذه الصعب من وهلذا الريفية، وأكثر. املناطق
أكربمن وتثقيف السكان بني احلياة من حمسنة مستويات البيئية التغريات تتضمن وحميطذلك

صحة من،أكثر هذا إجنازهكل . الصعب
للمكافحةالتدابريتفيد برنامج إطار مع إشراكها يتم عندما أعاله يف. املوصوفة
عام: فنـزويال يف املكافحة بربنامج البدء من1945مت العدوى انتشار عام14%واخنفض يف

عام1.4%وإىل1942 عام. 1996يف فاعلة1982وحتـى حاالت تشخيص ) ناشطة(مت
فحص طريق املسوحاتالربازعن أضيفت العام ذاك من بدءاً لكن باملعاجلة، أُتֲקِبعت مث

علمألنالسريولوجية بواسطة تشخيصها ميكن وال جداً، خفيفةً كانت العداوى من الكثري
يֱקبֲקخְקسومع. الطفيليات احلقيقي االنتشار أن يعتقد منه(ذلك أن).يقلل من80%وباعتبار
ميرروناألشخاص مناملنعدين هؤالء100أقل أن يعتقد برازهم، من غرام كل يف بيضة
املكافحةاُألناس جهود خيرֵקبون وبالتايل العدوى، بؤرة املكافحة. يصونون تكن البيولوجيةمل

ألن إمجايل بشكل ناجحةً املتوسطة األثوياء مع تتنافس قواقع السرتنيذاالقوقعباستخدام
باألجرد يف العدوى عودة على انتشارعمل معدل وزاد املناطق مناطقالعدوىعض يف
. أخرى

تقارب: عملياً مساحةً على املنعدية القواقع العدوىأعتقد2كم15.000وجدت فيهاأن
مضت سنوات عدة منذ االستراتيجية. استؤصلت يف النظر إعادة متت فقد الكاملةوبالنتيجة
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فنـزويال يف البلهارسيات داء الربازيل. (Alarcón de Noya et al., 1994)ملكافحة : يف
يف جداً هامةً أداةً الكيميائية املعاجلة املناطقإنقاصكانت يف واالنتشار والوقوع املراضة

تأمني من كل يزال ال لكن والتثقيفمياهاملوطونة، الفضالت من الصحي والتخلص الشرب
أجل من أساسية حاجاٍت والدائمةاملكافحةالصحي . (Katz, 1998)النهائية

عودةأنرغم فإن البلهارسيات داء مكافحة يف جداً ناجحة كانت الكيميائية املعاجلة
أحياناًالعدوى سنوي بشكل املعاجلة الناس إعطاء الضروري من البحث. جعلت يتم وهلذا
اللقاحات. لقاحعن فإن املخترب وحيوانات الداجنة احليوانات يف املعترب النجاح منورغم

ما البشري االستخدام للتلقيحأجل يستجيب ال اإلنسان ألن فعالة، غري بالطريقةزالت
ال التـينفسها الطرق وألن احليوانات، ֲדا احليواناتتـيتستجيب يف مثل(تستخدم

املشعֵקعة بالذوانب اإلنسانال) العدوى على مباشر بشكل تطبيقها يعترب: وفعالً. ميكن مل
ممك خياراً وقٍتالتلقيح حتـى البلهارسيات داء مكافحة أجل من زادبينماقريب،ناً

جزيئات شكل على إنتاجها وإمكانية حمددة حمصنة مستضدات يفمأشوبةاستعراف اآلمال
احملاولة هذه . (Bergquist, 1998)جناح

عـراجـالم
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Cestodiases .2الشراطيֵקاتأدواء2.

BERTIELLIASISالِبرتْييالتداء

ICD-10 B71.9النوعيةعدوى غير الشراطية
ICD-10 B71.9 Cestode infection, unspecified

هيB. mucronataالربتييلةوBertiella Studeri(B. satyri)الربتييلة: السببيات
غري،anoplocephalidsالرأسعزالواتشراطيات مقدماتִק هي الطبيعية النهائية وأثوياؤها
والبيوضالتفريقيعتمد. اإلنسان للمهبل، الغدֵקي القسم حجم على النوعني كال ،بني

الكمثري اِخلصىالشكلوجهازها وعدد الفروقات. ، هذه أن االختصاصيني بعض يعتقد
لفصل كافية االسمويوافقونmucronataالربتييلةعنstuderiالربتييلةليست على فقط

للنوع بالفصل. السابق اآلخرون يقبل مصدوقةاجلغرايفبينما إضافية كمعايري الثوي وفصل
(Denegri et al., 1998) .البالغة الشراطيات 30تقيس و10  طوالً عرضا1ًسم . سم

شكل) القطع(احلاملةاألسالت على وتنفصل طوهلا من أكرب وايلح،جمموعاتعرضها
املقدֵקماتوتطرحقطعة،20 براز املتوسطة. يف أجناسمنoribatidالسوسهياألثوياء

DometorinaوAchipteriaوGalumnaوScheloribatesوScutovertex .هذه تقيس
وتعيش0.5القرادات طوالً والدֱקباليفملم املادةوباعتبار،humusالتربة على تتغذى أا

مي فإا تصبحالعضوية أن املوجودةمصابةًكن الشراطيات بيوض ابتالع طريق عن بالعدوى
باملادة امللوثة التربة املنعديةالربازيةيف القراد. للنسانيس جسم جوف إىل اجلنني يهاجر
والتـي الريقة املذنبةفتعرويشكل الكيسانية يبتلع. cysticercoidباسم النسناسعندما
طعامه مع منعدياً القرادقراداً هضم الكيسانيات) السوس(فإن تنضجاملذنֵקبةحيرر التـي

الثوي معى يف بالغة شراطيات إىل .وتتحول
اإلنسانالطفيليالداء: واحلدوثاجلغرايفالتوزع لدى عام،نادر حتـى سجلت فقد

اإلنسان56: 1999 لدى mucronataبالربتييلةوStuderi7بالربتييلةعدوىحالة45: حالة
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Ando)الربتييلةبنوع4 et al., 1996; Denegri and Perez-Serrano, 1997) .حتدث
عن النامجة وجزيرةيفStuderi.الربتييلةاحلاالت وأندونيسيا واهلند والغابون أفريقيا شرق

وسنغافوراوالفيليبنيماورتينيوس األدنـى االنتيليز يف كتيس وسانت الروسية والفيدرالية
املتحدةواسبانيا والواليات مينيسوتا(وتايالند اث. واليمن) والية أن منعلىتاننيبدو األقل

عن النامجة الثالثة القدميمترافقةاجلديدالعامليفStuderiالربتييلةاحلاالت العامل نسانيس : مع
أصل من هي كيتس سانت يف يفأالنسانيس واحلالة بشكلإسبانيافريقي، مكتسبة كانت

كينياواضح عن3سֱקجلت. يف نامجة يفواثنتاناألرجنتنييفmucronataالربتييلةحاالت
الباراغوي يف وواحدة كوبا يف وواحدة عن. الربازيل النامجة احلاالت يفالربتييلةنوعحتدث

واململكة واهلند العظمى وبريطانيا الدميقراطية الكونغو تنتمي. السعوديةالعربيةمجهورية
اخلاصةاألثويا الطبيعية AnthropithecusوSimyaأجناسإىلstuderiبالربتييلةء

. PapioالربֵקاحيوPanالبعامواملكاكوTroglodytesوCercopithecusوHylobatesو
اخلاصة الطبيعية األثوياء تنتمي Allouataأجناسإىلmucronataبالربتييلةبينما

شائعةا. CallithrixوCebusوCallicebusو النسانيس لدى انتشاراتسجلت. لعدوى
بني و14%إىل3.6%تراوحت الريزيوس نسانيس نسانيسلدى5.3%إىل1.4%لدى
و و7.1%القردوح اليابانـي املكاك الرֱקبֵקاح7.7%لدى . (Flynn, 1973)لدى
واحليواناتيفاملرض النسانيستسببال: اإلنسان لدى آفات وال أعراضاً العدوى

(Owen, 1992) .بعض سֱקجلت لكن اإلنسان لدى عموماً األعراض عدمية أا احلاالتكما
الوزن وفقد وإمساك وقهم متقطع وإسهال بطنـي أمل مع هذه. املترافقة األعراضتبدو

األطفال لدى شيوعاً نادرة. أكثر حاالٍت يف متقطع وقياء وخيم بطنـي أمل . وصف
االنتقالالعدوىمصدر املستودعاملقدماتتسبتك: وطرز تشكّل التـي اإلنسان غري

عن الطفيلي الداء للشراطيات السوسطريقالطبيعي طعامهااملنعدىoribatidابتالع . مع
طريق عن بالعدوى مصاباً اإلنسان يصبح أن بالتربةاالبتالعميكن امللوث للطعام العارض

املنعدى السوس على عندما. احلاوية هذا النسانيسيكونحيدث مع وثيق متاس على الناس
حدائق يف أو املنازل يف ֲדا النسانيساحليوانات،احملتفظ من كبري عدد هناك يكون عندما أو
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باملنـزل احمليطة البيئة .يف
الربازالتشخيصيعتمد: التشخيص يف املطروحة األسالت مشاهدة على التمهيدي

باستخدام الالحق لالفحصوتوكيدها األسالتاֱדهري من املستخلصة البيوض. لبيوض
ومغلّفة خفيف بشكل ذيبرֵקقةبيضوية الشكل كمثري جهاز أو حمفظة يف مصندق واجلنني

كليلني بيوض. قرنني studeri(46الربتييلةتقيس تقيسميكروناً(49  60 × 40  بينما
mucronata(40الربتييلةبيوض . ميكروناً(40  46 × 36 

فإنباعتبار:حةاملكاف ونادرة عارضة اإلنسان عدوى صعبةالوقايةأن جتنֵקب. منها جيب
التـي بالبيئات اخلاصة بالتربة امللوث الطعام كبرياًيكونابتالع النسانيس عدد .فيها

عـراجـالم

COENUROSISالمرأساتداء

ICD-10 B71.9النوعيةعدوى غير الشراطية
ICD-10 B71.9 Cestode infection, unspecified

الِغدֵקgidالِغدֵק،vertigoالدوار،Coenuriasisاملرأساتداء:املرادفات ،sturdy .
املخيةإن:السببيات السلسليةوCoenurus cerebralisاملرأسة C. serialisاملرأسة
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السمراءو الرأساء: للشراطيֵקاتالريقيةاألطوارهيC. brauniاملرأسة Taeniaالشريطية

multicepsالسلسليةالشريطيةوT. serialisالسمراءالشريطيةوT. brauniالترتيبعلى .
كانت أوهذهوملا مائلة بأحرف تكتب أال جيب لذلك الطفيلي، أنواع توافق ال األمساء
مع كبريحرفالتينية العادة،أول هذه تعود غريالوقتإىلولكن العالقة فيه كانت الذي
ما والبالغةمعروفة الريقية األطوار جبنس. للشراطياتبني األنواع هذه إىل يشار أن املعتاد من
هووالشيء،Multicepsالرأساء الريقي الطور أن هو له املعرֵקف . coenurusرأسةاملاملميز

البالغة الشراطيات فحص عند واضحة غري اخلاصية هذه أن متميزةوألاوباعتبار غري
عن جنسمورفولوجياً من جبنسفإاTaeniaالشريطيةالشراطيات حالياً إليها يشار

جֱקنيس. الشريطية بتسمية حيتفظ املؤلفني بعض مازال الريقيةالرأساءلكن األطوار هلذه
(Barriga, 1997) .األنواع هذه تفريق كيفية حول الطفيليات اختصاصيو يتفق البعض: ال

املشيعزو املورفولوجية يفاالختالفات موروثة عوامل إىل الريقات، يف وخاصة . الثوياهدة،
املثال سبيل عام. على بريغ الش العامل سلسلية1990طوֵקر وكأامرأسة مذنبةكيسةبدت

مناعي بعوٍز مصاٍب فأٍر يف الشكل عام. عنقودية بورمان يفعضليةمرأسة1990وجد
هي اֱדترات يف املرأسات بأن االعتقاد رغم منغزال، وتتواجد،الرأساءالشريطيةأشكالٌ

املركزي العصبـي اجلهاز يف بيولوجية. دائماً طرائق تستخدم لدراسةجزيئيةحالياً جديدة
القريب املستقبل يف غالباً ستحلّ التساؤالت وهذه  (,Gasser and Chiltonالشراطيات،

(1995.
والكلبياتاألثوياء الداجنة الكالب هي القيوطالربيֵקةcanidsالنهائية حيوانات مثل

تأوي التـي آوى وابن الدقيقةيفtapewormsالشريطياتوالثعالب األثوياء. أمعائها
الرأساءاملتوسطة األغنامالعواشبهيللشريطية رئيسي وبشكل املرحلة. الداجنة تتواجد
يفلمرأسةلالريقية وبالاجلهازاملخية احليوانات، هلذه املركزي الدماغالعصبـي يف تحديد

أن. والنخاع العضالتاملاعزيعتقد بني أو اجللد حتت النسيج يف املرأسة هذه تطوֵקر أن ميكن
أعضاء يف كونهاملاضييف. أخرىأو أساس على املاعز لدى مستعرفاً الطفيلي الشريطيةكان
T. gaigeriتشكّللكن؛ التـي الشراطيات يسمحاملرأسةتصنيف كي جداً بقبولمعقدִק

قوي برهان دون جديدة املتوسطة. أنواع األرنبيֵקاتالسلسليةللشريطيةاألثوياء هي
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الداج األرنب وخاصةً الربֵקينوالقوارض، يفتتطور. hareواألرنب السلسلية املرأسة يرقة
العضالت وبني اجللد حتت الضام وصفت. النسيج العدوىحالةلكن من األقل على واحدة

النامج يرقةاملميتة عن السلسليةة قطّةيفT. serialisالشريطية Huss)دماغ et al., 1994) .
السمراءاملتوسطةاألثوياء الربيֵקةهيbrauniللشريطية نوع. القوارض من املرأسات تتطور

يف السمراء أيضاًالنسيجاملرأسة اجللد حتت . الضام
البيدورةتبدأ أو احلاملة األسالت طرح مع النهائياحلياة الثوي براز مع تصاب. وض
املاءاألثوياء أو العشب يف املترسֵקبة البيوض ابتالع طريق عن بالعدوى ختترق. املتوسطة
الشريطية(املصنֵקرات الدمويةاملعىجدار) األجنֵקة(oncospheres) يرقات األوعية إىل الدقيق

املختلفة واألعضاء األنسجة يف املخيةتصل،وتتوزع العصبـياملرأسة اجلهاز يف النضج إىل
النوعني مرائس أما فقط، الضاماآلخريناملركزي النسيج يف املورفولوجي. فتتطور الفرق

ما املخيةالوحيد املرأسة لديهاواملرأسةبني األوىل أن هو 700السلسلية الروائس500  من
scolicesفلديهاجمموعاٍتيفاملتوزعة الثانية أما خطية 500غري املتوزعة400  الروائس من

شعاعية خطوط إىل. (Barriga, 1997)يف املرأسة خاللتطورهاتصل الدماغ يف الكامل
8 حجم6  إىل تنمو أن وميكن وتشكّل5أشهر، أكثر أو كميةكيسةسم على حتتوي

منتش غشاء وهلا السائل من من) انتاشي(معتربة مئات عدة الدور. الروائسمع ةتكتمل
كلبـي أو كلب يبتلع أوبرֵקيcanidعندما املرأساتعضواًنسيجاً على أن. حيتوي ميكن

تتطور التـي الشريطيات من العديد مرأسة كل للكلبياتيفتعطي الدقيق .canidsاملعى
يفال األنواع متييز يف عليه مְקعوָקلٌ مورفولوجي معيارִק . البلوغمرحلةيوجد

الريقيالرأساءالشريطيةتعمֵק: وثواحلداجلغرايفالتوزع يف:وطورها املخية املرأسة
لكنها املاشية، تربية املعتدلةحتدثمناطق املناخات يف أويل فقط. بشكل حاالٍت مخس مֱקيֵקزت
لدى الريقات عدوى عاماإلنسانمن عام1950حتـى وحبلول حالة55مֱקيֵקزت1990،
املرأسات داء من العاالدماغيبشرية أمريكايف جنوب أو أفريقيا يف معظمها أيضاً. مل، هناك

يف قليلة أوروباالوالياتحاالت غرب يف األغنام تربية مناطق ويف Pau)املتحدة et al., 1990).
املتحدةحاالت6سֱקجلت1998عاموحتـى الواليات Ing)يف et al., 1998) .وجدت
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يف يرقات أثيوبيا يف أجريت بداءمريضاًكان(100%)وفاًخر37من37دراسة ظاهرياً
ويف أصل5املرأسات، صحيحاً(2.7%)خروفا183من هذهوكانتظاهرياً،كان أقطار

من تتراوح إىل0.8الريقات يفتواجدت. سم6.5سم يف96%الريقات احلاالت من
بقية يف املخيخ ويف على. كانتاحلاالتالدماغ، املرأسة بتوضع التكهن اجتاهيعتمد
أو للطفيلي الدورانية الرأسأوgidالغدֵקاحلركات احنراف كون فقط62%يفمضبوطاًعلى

احلاالت لداء. من املوضعي االنتشار أن استعادية دراسة كاناملرأساتأظهرت األغنام لدى
الكالب4.5%إىل%2.3 لدى الشريطيات داء انتشار كانالشاردةوأن . 47%املشرֵקحة
أعمار72%حتدث يف تكون عندما األغنام لدى العداوى 24منتتراوحمن شهرا6ً 

(Achenef et al., 1999) .إيران من738كان: يف دراستها7,992خروفا متت خروفا
يرقات(%9.8) بعدوى العظمىيف. (Oryan et al., 1994)الرأساءالشريطةمصاباً : بريطانيا
الرأساءوجدت كما875من4 (0.5%)لدىالشريطية ثعالب، الشريطيةوجدتصيֵקاد

لدى الصيادين5 (0.6%)السلسلية هؤالء الرأساءوجدت. من (1.7%)15لدىالشريطية

وكذلك882من مزرعة، السلسليةكلب تلك3 (0.3%)لدىالشريطية ،الكالبمن
وجدت السلسليةوكذلك منالشريطية واحد ثعلب  (Jones and(0.5%)ثعلبا197ًلدى

Walter, 1992( .أملانيا الرأساءوجدت: يف Ballekثعلبا397ًمن3.3%يفالشريطية et al.,)

يف: البريوويف،)1992 Moro)ثعلبا20ًمن20%وجدت et al., 1998) .
الريقيالسلسليةالشريطية أيضاً:وطورها عاملية السلسلية نادرة. املرأسة اإلنسان عدوى

أفريقيا10ميزتفقد يف معظمها Faust)حاالت et al., 1974) .النسيج املرأسات تغزو قد
لدى املركزي العصبـي واجلهاز لدى. اإلنسانالضام املرأسات داء القشرياتتواتر

leporidsمعروفغري.
السمراء:الريقيوطورهاbrauniالسمراءالشريطيةحتدث فريقيةألااملناطقيفاملرأسة
والشرق(املدارية أفريقيا) الوسط جنوب يف حيث. وكذلك الوسطى، أفريقيا هذاوجديف

فقط حوايل،النوع الضام25وصفت النسيج يف املرأسات داء من بشرية إىلباإلضافةحالة
عينـي توضع ذات واحدة غري. حالة الربية القوارض لدى املرأسات داء . معروفتواتر
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حتتعمعظمتتوضع: اإلنسانيفاملرض تواتراً أقل وبشكل الدماغ، يف اإلنسان داوى
تكون نادرة حاالت ويف صفاقيةعينيةاجللد، امل. أو خطورةًخالشكل األكثر هو Ingي et)

(al., 1998 .من األعراض وتتنوع األعراض وظهور العدوى بني سنوات عدة متر خاللقد
للمرأسة العصبـي التشرحيي املرأسا: التوضع داء امليتظاهر فرطخت بعالمات الضغطي

العصبـي املذنبة الكيسات داء عن سريرياً متييزه جداً الصعب ومن القحف، الداءأوداخل
الدماغي مشاهدִדااألعراضتتضمن. العداري ميكن السفلي: التـي والشلل والقياء الصداع

واحلبسة النصفي الشكلوالنوباتوالشلل ا. الصرعية العصب حليمة وذمة هيإن لبصري
القحف داخل الضغط لفرط وقدللمرأسةميكن. عالمة الزجاجي اخللط يف أيضاً تتطور أن

واملشيمية الشبكية درجة. تصيب املشيميةضررتعتمد اآلفة وامتداد املرأسة حجم على الرؤية
يف. الشبكية املرأسات داء هيالنسيجإنذار والوحيدة واملعاجلة دائماً، خطري العصبـي

حديثاًاجل البدء رغم األلبندازولباختباراتراحة أو بالربازيكوانتيل . املعاجلة
عنأكثرإن والناجم الضام النسيج يصيب الذي املرأسات داء هو احلميدة األشكال
أفريقياوالذيالسمراءاملرأسة من املدارية املناطق يف أويل بشكل اجللدحتتاألكياس،يشاهد

الش الورم أكياس الزمهيةتشبه األكياس أو أن. حمي هو اهلام أنالباحثنيوالشيء اكتشفوا
تكون وقد الثوي، مناعة مع تتداخل مكوناٍت بإنتاج تقوم الثويمسؤولةاملرأسات حتمل عن

للريقات Rakha)النسجي et al., 1997) .
األغنامداءحيدث: احليواناتيفاملرض لدى أويل بشكل أي،املرأسات حدوثه ضاًرغم

واخليول واملاشية املاعز لدىميكن. لدى املرأسات بداء اخلاصة األعراض يف طورين متييز
األول. األغنام الطور الطفيليمعيترافق وهجرة أن. غزو الريقات من جسيمة ألعداد ميكن

وقد متواقت، بشكل احليوانتسببִדاجر وموت والدماغ السحايا الشكل. التهاب هذا
شائ غري بشكلاحلاد وحيدث األغنامرئيسيع املرأسات. لدى باستقرار متعلّق الثانـي الطور

الدماغي النسيج ويبدأال: عموماً. يف حمدد حجم إىل الطفيلي يصل حتـى األعراض تشاهد
على بالضغط وقد. العصبـيالنسيججاهداً الطفيلي، توضع باختالف األعراض تتنوع

أو دائرية حركات وإعياءوعِغدֵקاًتتضمن واستثارية واختالجات وشلالً تناسق معدل. دم



راطيات252 وادات (األدواء الديدانية) : أدواء الشُّ الدُّ

مرتفع يفتلنيشوهد. الوفيات القحف مصابا62ًمن42%جدار املرأساتخروفا . بداء
غالباً التغري هذا علىلدىحيدث املرأسات فيها تتوضع التـي احلالة ويف الفتية احليوانات

الدماغ . سطح
االنتقالالعدوىمصدر عدوىدورةحتدث: وطرز الرأساءانتقال بنيالشريطية

املنـزلية والعواشب ثوي. الكالب املرضعارضاإلنسان وبائيات يف دور أي يلعب . وال
الداء على احلفاظ يف الرئيسي الداجنةالطفيليالعامل العواشب أدمغة إتاحة هو الطبيعة يف

حيث للكالب املذبوحة أو بتكونامليتة منعدية العواشب حياة. املرأساتهذه دورة تعتمد
الشريطية من اآلخرين للالتـيالنوعني الكالب افتراس على املرأسات ياتقشرتشكل

leporidsوالقوارض.
أوالكلبياتبيوضتشكّل الكالب براز يف تطرح التـي األخرىcanidsالشريطية
امصدراملنعدية املتوسطة لألثوياء وبالنسبة لإلنسان بالنسبة تֱקطرح. ألخرىالعدوى عموماً
األسالتالبيوض ضمن النهائي الثوي قبل خارج. من وتتخرب بسرعة جتف أا وباعتبار
املياهالثوي وأقنية واإلرواء واملطر اهلواء بواسطة وتتبعثر تتحرر البيوض . فإن

الطفيليتشخيصميكن: التشخيص وفحص الشفاء بواسطة النهائية األثوياء يف املرض
يفومع. فقط يشك أسالتال. األنواعاستعرافذلك عن البيوض وال األسالت متييز ميكن

األخرى األنواع بواسطة. الشريطيةمنوبيوض املتوسطة األثوياء يف املرض تشخيص ميكن
فقط الطفيلي وفحص واملرأسةمت. كشف املخية املرأسة بني املورفولوجية الفروق توضيح

أعاله آفةلظنـياالتشخيصيتم. السلسلية وجود تأكيد طريق عن عموماً اإلنسان لدى
لكن حليֵקز، ماباعتبارشاغلة نادراً فإنه الدماغي العداري الداء من شيوعاً أقل املرأسات داء أن

الطفيليالتفكرييتم كشف قبل املرأسات Pierre)بداء et al., 1998) .حافزال أي يوجد
بسبب مناعية تشخيصية طرائق النسبيةلتطوير البشريلداءالندرة توضֵקح.املرأسات لكن

املتصالبة التفاعالت أن حالياً املمكنة شائعةمعاالختبارات األخرى  (Dyson andالشراطيات

(Linklater, 1979.
جتنֵקبيتضمن:املكافحة لإلنسان، بالنسبة الشخصي، النابتالعاإلتقاء أوـالطعام يء
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ملوث يكونا قد اللذين الكالباملاء برباز أدواءالتدابريتتضمن. ني من العامة الوقائية
الثوي: الشراطيֵקات يف العدوى من ال،النهائيالوقاية الوقايةوبالتايل أو البيئة، يلوֵקث أن ميكنه

الثوي يف العدوى ال،املتوسطمن تغيريوبالتايل أو بالعدوى، النهائي الثوي يصيب أن ميكنه
الطبيعةيتوالحبيث،البيئة يف العاملني كال التدابري. اجد هذه تطبيق تفاصيل بعض توجد
مشاֲדةمبكافحةاخلاصة وبائيات له الذي الدماغي العداري الداء مقطع يف املرأسات . داء

عـراجـالم
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المذنّبةداء CYSTICERCOSISالكيسات

ICD-10 B69

الكهذاعامل: السببيֵקات أو الريقي الشكل هو املذنֵקبةاملرض اخلاصةcysticercusيسة
البليدةوTaenia soliumالوحيدةبالشريطية مشاهدة.T. crassicepsالشريطية سֱקجلت لقد

الوحيدةيرقة عشرالشريطية السادس القرن يف بعيد وقٍت منذ اإلنسان مشاهدة. لدى أما
البليدةيرقة فقطالشريطية مرات مخس سجֵקلت فقد اإلنسان يرقةبيال. لدى أن الشريطيةدو

أدناه(اإلنسانلدىتشاهدT. saginataالعزالء الشريطيات). انظر بني العالقة فهم وقبل
املذنֵקبة منفصلةكانتوأكياسها أنواعִק وكأا العلمية بأمساها توصف الريقية وهكذا. األطوار

مسيֵקت الوحيدةيرقةفقد اخللويةباسمالشريطية املذنبة ويرقةCysticercus cellutoseالكيسة
البليدة املذنبةالشريطية الكييسة باسمالعزالءالشريطةويرقةlongicollisالعنقاءباسم
املذنبة هذامازال.C. bovisالبقريةالكيسة يومنا إىل موجوداً املشؤوم الوضع . هذا

والشريطةالثويإن الوحيدة بالشريطة اخلاصة املذنبة للكيسات هوالنهائي العزالء
النهائية. اإلنسان البليدةاألثوياء والكلبياتللشريطية الثعلب . األخرىالربيֵקةcanidsهي

املذنֵקبة للكيسة الطبيعة املتوسطة واخلنـزيرالوحيدةللشريطيةاألثوياء الداجن اخلنـزير هي
هذه. الربֵקي املذنبة الكيسات واجللدىوجدت واأليل واألغنام والقطط مالالكالب

أحياناً واإلنسان املذنֵקبةاملتوسطةاألثوياء. والنسانيس بالكيسات البليدةاخلاصة هيللشريطية
وجدت لكن الربية، واحدالكيسةالقوارض كلٍب ولدى اإلنسان لدى أيضاً األثوياء. املذنֵקبة

للريقات العزالءاخلاصةالبالغةالطبيعية ونادراًبالشريطية املدجֵקنة املاشية مزدوجاتهي
املاضي. الربيֵקةاألصابع بالكيسات:يف البشرية العدوى من حاالت اخلاصةاملذنبةوصفت
عزالءunarmed rostellaالعزالءباملناقيف كشريطية البقرية(استعرفت املذنبة ). الكيسة
ال الصنانريهذايعتربحالياً ألن األنواع الستعراف مصدوقاً تنفصلميكنمعياراً كنتيجةأن

الثوي أنه. الستجابة حايل خبريִק رأيִק التطفليوجداليعتقد على يدل عليه يعوֵקل برهانٌ
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الريقية األطوار عن الناجم اإلشارة. العزالءللشريطيةالبشري تتم مل األساس هذا وعلى
عن نامجة إنسانية العزالءالريقيةاألطوارحلاالٍت اإل. للشريطية تتم مل األساس هذا شارةوعلى

بشرية الطبيةمنحلاالٍت األدبيات يف البقرية املذنبة الكيسة عن نامجة املذنبة الكيسات داء
اخلاصة. املاضيالعقدخالل املذنبة بالكيسة البشرية العدوى من فردية حاالت سجֵקلت

بالكيسةيفT. ovisالغنميةبالشريطية وكذلك السابق، السوفياتـي االحتاد يف إنسان خناع
الشريطانيةاخلاصةاملذنֵקبة األرجنتنييفT. taeniaeformisبالشريطية يف صبـي كما. كبد

اخلاصة املذنبة بالكيسة العدوى من حالة املعدֵקرةسجֵקلت يفT. hydatigenaبالشريطية
.الكبد

مناملرحلةتعيش الوحيدةالبالغة بشكٍلالشريطية وتطرح لإلنسان، الدقيق املعى يف
الربازألسالتامنتظم مع اخلارجية البيئة إىل عموماً تֱקطرد التـي جتف. احلاملة وهناك
البيوضوتتحرر اهلواء. منها بواسطة تنتثر أا أو احليوانات روث قرب البيوض املطرأوتبقى

يֱקستهلك قد الذي الطعام أو املاء بذلك ملوثةً األخرى املناخية الظواهر أومنأو اخلنازير قبل
داء(ساناإلن فصل انظر أكثر تفاصيل على احلصول أجل مֱקعدية). الشريطياتمن البيوض

املعى فيه تغادر الذي الوقت أو. منذ خنـزير يقوم اجلننيإنسانعندما ينشط بابتالعها
ويثقب منها يتحرر مث البيضة بداخل الشصوص جمرىاملخاطيةالسدادسي عرب وينتشر املعوية

يف. الدم يسكن يستحيلوحاملا املفضֵקل شكلاجلننينسيجه على تبدو مذنֵקبة كيسة إىل
تقريباً تقيس الشكل بيضاوية 10×ملم5حويصلة اخلاص8  الرائس على وحتتوي ملم،

املغمدة البالغة الكيسة. بالشريطية رائس أربعةاملذنبةإن لديه البالغة، الشريطية رائس مثل ،
من باحلجم خمتلفني وسطرين ائي. الصنانريحماجم لثوي بالنسبة مֱקعديةً الريقة هذه تصبح

خالل القلبية: اخلنازيريف. يوما60  70جديد العضلة يف تتوضع أن املذنبة الكيسات تفضֵקل
املخططة أوأنوجد:اإلنسانيف. أو العصبـي اجلهاز يف تتوضع املذنبة الكيسات أكثرية
حتت أيضاًاجللدالنسيج وجدت أا سنخرغم والقلبواֱדموعالعنيsocketيف العضلي

البطن واجلوف والرئتني منطقٍةـوالكبد أي يف وتقريباً البشرية. أخرىي، التوضعات تعدد إن
الكيسة كشف يف األكثر السهولة عن نامجاً يكون بالعدوىاملذنبةقد املصاب الشخص يف

حقيقي توجه مع متعدمانادراً.مقارنةً يرقة عتوجد تشبه الفصيصات العنب،ندة ولكنقود
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ال حويصالت الكيسةمتلكمع أا وصفت وقد املنعدى، الشخص دماغ قاعدة يف روائس،
شريطية. Cysticercus racemosusالعنقوديةاملذنبة يرقة أا الطفيلي هيستولوجيا توضح

املؤلفني معظم اخللويةأاويعتقد املذنبة الكيسة من تنكسية عنحالة نامجة تكون قد ،
مرأسةآخرونشارأبينما. التوضع من شكال تكون قد املرأسات(بأا داء مقطع ). انظر

البليدة الربيֵקةالشريطية احليوانات يف توجد وقد. شريطية الثعالب يف املذنֵקبة كيساִדا توجد
القيوֵקطالربيةcanidsالكلبياتتصيب مثل ا. األخرى املرحلة استعرفت منوقد لبالغة

البليدة بالقشرانيֵקاتالشريطية املعاجلة الفئران ويف األقداد الكيسات. (corticoids)يف وجدت
الربية،املذنبة للقوارض والصفاقية اجلنبية األجواف يف أو اجللد حتت النسيج جداًونادراًيف

اإلنسان يرقة. لدى من واحدة حالة البليدةوصفت لدىالشريطية . الكالبدأحالبالغة
البليدةأنيبدو معالشريطية وثيق بشكل الوحيدةمرتبطة مستضداتالشريطية أن حبيث ،
الثانيةاألوىل ضدֵק والتلقيح السريولوجي التشخيص يف . تستخدم

املذنبةتوزعإن: اجلغرايفالتوزع الوحيدةالكيسة العامل،للشريطية أحناء مجيع يف هو
توزع مع البالغةباالعدوىويتوافق الشريطيات(لشريطية داء فصل داء). انظر سֱקجֵקل
املذنبة يرقاتالبشريالكيسات عن البليدةالناجم وفرنساالشريطية وكندا النمسا يف فقط

يفوذلكوأملانيا، بالريقة البشرية العدوى فرصة حتدث وبالتايل البالغ، الطفيلي عدوى دون
الثعالباملناطق فيها تتواجد .التـي
هامداءحيدث: اإلنسانيفحلدوثا لكنه العامل، أحناء مجيع يف البشري املذنبة الكيسات

املناطق يف خاص الناميةالريفيةبشكل الالتينية،للبلدان أمريكا فيها مواٍز. مبا انتشارها إن
واضح الوحيدة:الطفيليالنتشاروبشكل الشريطيات(البالغالشريطية داء فصل ). انظر

املناطقعاٍلراالنتشا بعض يف يف. جداً املذنبة الكيسة أضداد وجدت املثال سبيل فعلى
موزامبيقمتربֵקعا222ًمن%14.9 يف Vilhena)بالدم et al., 1999)،من10%و17%يف

غواتيماال يف جمتمعني يف السكان من22%يف،(Garcta-Noval et al., 1996)تعداد
ومقيما41ً اهلندوراسمقيما363ًمن16%بالريف يف Sánchea)باحلضر et al., 1998)،يف

اإلكوادور9,254من%9 يف 2,180من3.2%يف،(Escalante et al., 1995)شخصاً
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برازيليةشخصاً مقاطعاٍت مخسة من2%و4.5%و9%يف،(Lonardoni et al., 1996)يف
بوليفية3منمواطنا438ً Jafri)مستعمرات et al., 1998) .حديثة دراسة أجريتأظهرت

هو االنتشار أن البريو يف كوزكو وذلكخنـزيرا89ًيف43%وشخصا365ًيف13%يف ،
املناعي الكهربائي النقل اختبار ويسترن(بواسطة أظهرت. (Garcìa et al., 1999))لطخة
عام اهلندوراس يف أجريت أخرى بالنسبةاإلجيالسريولوجيامن30%وجود1991دراسة ابية
وأن اخلنـزيري املذنبة الكيسات عينات2%لداء بالنسبةبرازمن إجيابية كانت اإلنسان

الكيسات4بعد. للشريطية داء انتشار كان هواملذنبةسنوات انتشار35%اخلنـزيري أما
كان فقد الشريطيات Sánchez)1.5%داء et al., 1997) .دراسة يفأجريتوجدت

منالربازيل يتراوح البشري املذنبة الكيسات لداء السريري االنتشار وأن9%إىل0.1%أن
ما يتموج السريولوجي . (Agapejev, 1996)5.2%و0.7%بنياالنتشار

يفالكيساتداء شوهد وقد املرض، من خطورة األكثر الشكل هو العصبـي 17املذنبة

معدل. التينياًأمريكياًبلداً العصبـيمن0.43%وجد املذنبة الكيسات بداء خاللاإلصابة
يف123.826فتحمساق وذلك أمريكا9جثة يف السكان تعداد بثلثي يقدر مبا أي بلدان،

كل. تينيةالال من أنه قدر يوجد100وقد مواطن داء100ألف من يعانـي شخص
واملذنبةالكيسات ال30العصبـي املذنبة الكيسات داء من يعانون احمليطشخصا أو عينـي
وغواتيماالروجدت.بالعني والسالفادور وشيلي الربازيل يف األعلى املراضة معدالت

والبريو انتشار.(WHO, 1979)واملكسيك أن مرتفعداءيبدو العصبـي املذنبة الكيسات
واملكسيك أمريكا وسط يف خاص داء. بشكل أن يفالكيساتقُدֵקر السبب كان 1%املذنبة

مجيع مدينةمن يف العامة املستشفيات يف يف،مكسيكوالوفيات السبب من25%وكذلك
القحف داخل ما. األورام جثث فتح عاميأجري شخصا21.297ًلـ1946  1979بني

أن وֱקجد وقد مكسيكو، يف العامة املستشفيات يف كيساتمنهم2.9%ماتوا داء لديهم
أن النتيجة إىل يقودنا مما دماغي تعداد3%مذنبة من ֲדذاالسكانتقريباً مصاباً كان العام

مينريو. (Mateos, 1982)الطفيليالداء تريانغولو جريايسيفTriângulo Mineiroيف ميناس
Minas Geraisمعدليف وجد أثناء2.4%الربازيل املذنبة الكيسات بداء اإلصابة فتحمن

و2.306 الكي66%جثة داء من حاالت كانت ومنها العصبـي املذنبة منها26.8%سات
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وكان قلبـي توضع و25%لديها هيكلي عضلي توضع لديها كان كان7.1%منها منها
Gobbi)جلديتوضعلديها et al., 1980).
يف: اهلنديف الدماغي املذنبة الكيسات داء السلاملرتبةحيل بعد األمهية حيث من الثانية

اجلمجمة) التدرن( ألمراض للصرعاملنتشرةكسبٍب الرئيسية األسباب أحد أنه كما داء. ،
شائع العصبـي املذنبة أندونيساأيضاًالكيسات داء. يف اختفى فقد أخرى جهٍة ومن
غرب يف البشري املذنبة أوروباووسطالكيسات وجنوب شرق يف وكذلك . أوروبا

يرقاتحلاالتبالنسبة عن النامجة البشري املذنبة الكيسات البليدةداء والتـيالشريطية
اجلسم: فهي1992عاممنذسجلت صحيحة لبنٍت األمامية العني غرفة يف واحدة حالة
Arocker-Mettiner)النمسايفظاهرياً et al., 1992)،يف أخرى اجللدالنسيجحالة حتت

أملانيا يف باإليدز مصاب Klinker)ملريض et al., 1992)مروحالتان لدى فرنسا يضنييف
باإليدز Chermette)مصابني et al., 1995; François et al., 1998)،حالة ظاهرياً سجت

كندا يف أبكر وقٍت يف العني باطن . يف
خاللاملعلوماتتتوفر: احليواناتيفاحلدوث من اخلنـزيري املذنبة الكيسات داء عن

يف البيطرية املعاينات التعليباملذابحتقارير طرقلك. ومصانع أن البال يف يبقى أن جيب ن
العادية ֲדاتتألفالتـي،املعاينة يتوضع أن الطفيلي يفضֵקل قعراٍت يف اللحم قطع ،من

من فقط قسٍم عن بالعدوىاحليواناتتكشف اخلنازير. املصابة أن إىل أيضاً اإلشارة من البد
يف الصغريةاملزارعاملربֵקاة ال،العائلية أكرب فرصة لديها اإلنسانحيث براز ذحبها،بتالع يتم

أيمن دون احمللية األسواق يف تباع أا أو بيطرية معاينة دون مالكيها . تقييداتقبل
التـيواضحةوألسباٍب املناطق مجيع يف أيضاً احليوانـي املذنبة الكيسات داء يوجد ،
فيها منداءيوجد االنتشار معدالت يف اختالفات مع البشري، ألخرىالشريطيات . منطقة
القارة الداء: األمريكيةيف هذا فقط الكاريبـي البحر يف واجلزر البلدان بعض سجلت
من،الربازيليف. الطفيلي أكثر وجود فيها يقدֵקر يف65%التـي اخلنازير تعداد إمجايل من
أن،الالتينيةأمريكا أصل0.83%وجد بعدوى12من مصاباً كان مذبوح خنـزير مليون
يفاملذنبةيسةالك وذلك عامي10اخللوية بني 1972واليات معدالت،1970  لوحظت
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يف تشيلياملكسيكمشاֲדة مثل أمريكية جنوب دول مسٍح. وكولومبيا(0.7%)وعدة يف
يف أصلمفحوصاًخنـزيرا17ًوجد: املكسيكأجري لداء(23%)75من بالنسبة إجيابياً
ااملذنبةالكيسات جس طريق وعن السريولوجيا(35%)خنـزيرا26ًللسان بواسطة إجيابياً

Rodríguez-Canul)) األمصالعلم( et al., 1999) .البريوكوزكويف يف انتشار:يف وجد
الكهربائيخنـزيرا89ًيف43%مقداره الناقل اختبار طريق Garciaاملناعيعن et al.,)

وجوأظهر. )1997 اهلندوراس يف أجري آخر نسبةمسحִק سريولوجيا30%د بالنسبةإجيابيني
اخلنـزيريالكيساتلداء Sánchez)املذنبة et al., 1997) .أفريقيا جنوب تعترب،يف التـي

من أكثر لديه الذي الوحيد امل،خنـزيرمليونالبلد يف العدوى معدل منساخلكان أقل
الكونغو. %1.5 مجهورية من: الدميقراطيةيف املعدل حسب8.1%إىل0.1%يتراوح وذلك
آسيا. املنطقة عدوىحولاملتوفرةاملعلومات: يف داء. قليلةاحليواناتانتشار اختفى

أوروبا يف اخلنـزيري املذنبة االحتاد. الكيسات معدل: السابقالسوفياتـييف كان
اخلنازير يف املذنبة أرقام. 1970عامفقط0.004%و1962عام0.14%الكيسات سֱקجلت

أوروبا شرق يف أخرى وبلدان هنغاريا يف البؤر: حالياً.مشاֲדة من جداً قليل عدد يوجد
تربية ملمارسات كنتيجة القارة هذه يف اخلسائر.العصريةاخلنازيراملوطونة تكون قد
البقرية الفطائس مصادرة عن النامجة الكيساتواخلنـزيريةاالقتصادية داء بعدوى املصابة

هامة عام.املذنبة الكيسات1963يف داء يفاملذنبةكان السبب من68%اخلنـزيري
يف سبب6املصادرات مما أمريكا وسط يف دوالرخسارةًمساخل ونصف مبليون . قدرت
عام يف264,000صودرت: 1980خالل خنـزير اخلسائراملكسيكفطيسة وقدֵקرت

اخلنـزيرياإل املذنبة الكيسات داء عن النامجة أمريكي43منبأكثرمجالية دوالر . مليون
منتكونرمبا أكرب الالتينية أمريكا يف البقري املذنبة الكيسات داء عن النامجة تلكاخلسائر

اخلنـزيري املذنبة الكيسات داء عن اخلسائر. النامجة االقتصادي األثر يتضمن عنالنامجةال
أيضاً يتضمن وإمنا فقط، احليوانـي الطفيلي الداء داءهذا معاجلة املذنبةالكيساتتكلفة

واالستشفاء للجراحة اهلامة النفقات تتضمن التـي البشري املفقودةوأيامالعصبـي . العمل
بداء مصاب واحد ملريض املكسيك يف الطبية الرعاية تكلفة املذنبةالكيساتقدرت

من بأكثر أمريكي2.000العصبـي . دوالر
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انتشارتتوفرال حول املذنبةمعلومات البليدةالكيسة القوارضللشريطية العقد. يف يف
يف: املاضي البالغ الطفيلي احلمر29%إىل18%وֱקجد الثعالب من آالف عدة املفحوصةمن

وأملانيا فرنسا أيضاً،وإسبانيايف اليونان يف املذنبة الكيسة وجدت كما أقلوسجֵקلت، لدى
يف10%من املفحوصة القطبية الثعالب الوالياتمن يف آالسكا .املتحدةوالية

الطفيليداء: اإلنسانيفاملرض توضع حسب وخامته يف خيتلف مرض املذنبة . الكيسات
يְק أن وأعضاءاإلنسانأويميكن أنسجة ضمن املذنبة الكيسات من مئات عدة إىل واحدة من
يفأكثرإن. خمتلفة هي طبية استشارة إجراء على حتفّز التـي العصبـيالتوضعات اجلهاز

العصبـيداء(املركزي املذنبة ֲדا)الكيسات احمليطة والنֱקسֱקج العني يتبعه الكيسات(، داء
بالعنياملذنبة واحمليط والنسيج: عموماً). العينـي العضالت يف التوضع يظهر حتتالضامال

ما سريرياً أملاجللد مسببةً املذنبة الكيسات من كبرية أعداد تكتنفها .وتعباًومغصاًعضلياًاًمل
باختالف العصبـي املذنبة الكيسات بداء اخلاصة األعراض املذنبةأعدادختتلف الكيسات

تطورها عنقودية(ومورفولوجيتها) متنكسة،ساملة،ناضجة،فتيֵקة(ومرحلة أو ) الشكلحويصلة
املركزي،و العصبـي اجلهاز يف ت. املريضاستجابةوتوضعها األكثر للكيساتالتوضع واتراً

املخ وقشرة السحايا يف هو املنتوالبطيناتاملذنبة يف تواتراً أقل وبشكٍل األعراض. ، تظهر
العدوى من سنوات عدة الريقاتعموماًبعد موت نتيجة التهابية تفاعالٍت حتدث حيث ، .
غري غالباً األعراض السحاياحمددةتكون والتهاب دماغي ورم أعراض تشبه وقد جيداً،
الدماغ والتهاب واهليسترياوفرطالقاعدية القحف داخل سوسا. الضغط ورفاقهوجد

على(1998) أجريت دراسٍة بسبب64%أنحالة119يف طبيباً استشاروا املرضى من
و الشكل صرعيبة الصداع22%نوبات عقليةوكانبسبب حالة اثنني مريضني ) نفسية(لدى

ا. متبدلة املقطعي التصوير مخسة44%أنحملوسبأظهر من أكثر لديهم كان املرضى من
الدماغ يف اجلداري الفص وأن مذنبة إصابةًكانكيساٍت األكثر عالقة. املقر توجد ال لكن

واملوجودات األعراض وخامة عمر54درس. الشعاعيةبني حتت يف17مريضا سنة
لديهم89%أنفوجد(del Brutto, 1999)كوادوراأل كان ومنهم كان3اختالجات فقط

ضغط فرط متنية. القحفداخللديهم مذنبة كيساٍت عن احملوسب املقطعي التصوير كشف
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يف مفردة(26%)منهم19،مريضا52التوضع مذنبة كيسة لديهم لدى. كان 122وجد

أنطفالً املكسيك القحفاألعراضيف داخل الضغط وفرط االختالجات كانت الرئيسية
ا يف Ruíz-García)لتعلّموصعوبات et al., 1997).أجريت دراسة أنيفوجدت الربازيل

كانت شيوعاً األكثر السريرية الصرعية: املميزات داخل(22.92%)املتالزمة الضغط وفرط
نفسية) 89%إىل19%(القحف أنباإلضافة،)23%إىل9%(وأعراض املرض6%إىل ىمن
املفتو48.5%ونيالسريري اجلثث حاالتمن مثّلث ). Agapejev, 1996(األعراضعدميةحة

دائماًوجوديؤديال سريرية أعراض إىل املركزي العصبـي اجلهاز يف املذنبة . الكيسات
Rodríguez-Canul)ورفاقهرودرييزاستعرف et al., 1999)األعراضمخس عدمية حاالت
الربازيل،2,522فتح(Chimelli et al., 1998)ورفاقهتشيميليراجع. سريولوجيا يف جثة
منها(1.5%)حالة38ووجد املذنبة، الكيسات داء قد(58%)حالة22لديها تكن مل

و سابقاً، األعراض(55%)حالة21شֱקخֵקصت عدمية توفرتاملعطياتتظهر. كانت التـي
أن التينية أمريكية بلدان عدة وجدت46.8%من التـي احلاالت املفيهامن ذنبةالكيسات

الفرد لدى يكن مل اجلثة فتح أثناء املركزي العصبـي اجلهاز للداءأييف سريرية مظاهر
حياته أثناء .الطفيلي

بـداءإن ويقدֵקر تواتراً أقل بالعني واحمليط العينـي املذنبة من20%الكيسات تقريباً
والنسيج. احلاالت الزجاجي اخللط يف أويل بشكل املذنبة الكيسات الشبكيةتتوضع حتت
األماميةوغرفة القزحية. العني والتهاب العينية التهاب الطفيلي الداء يسبب والتهابقد

احملركة العضالت يصيب وقد اجلفن ملتحمة التهاب إىل باإلضافة . للعنيالشبكية
وقٍت الكيساتوحتـى لداء بالنسبة متاحةً فعالة كيميائية معاجلة أية هناك تكن مل قريب

حالة. املذنبة يف كبرية خماطر إىل تؤدي لكنها الوحيدة، املعاجلة هي اجلراحة داءكانت
العصب املذنبة فقطـالكيسات ملطّفة غالباً وكانت من. ي، أكثر أن هؤالء30%قُدِّر من

للجراحةاملرض التالية الفترة يف أو العملية أثناء جديدة. ميوتون أدوية ظهور وخاصةأدى
بواسطةالربازيكو السريري التحسن أو الشفاء إىل األخرية السنوات يف يفاملعاجلةانتيل الطبية
من احلاالت68%أكثر Robles)من et al., 1997).
الذياملظاهرتتحدد القوي االلتهابـي التفاعل طريق عن املذنبة الكيسات لداء السريرية
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الطفيليأنهيبدو موت وبعد أثناء فقط استجاباٍتوبينما. حيدث املذنبة الكيسة مناعيةتولّد
معتدالً يكون العيوشة املذنبة الكيسات حول االلتهاب فإن أنمن. متاماًمميزة حالياً املعروف

الشريطي الستاتني تنتج احليֵקة املذنبة امليوزينtaeniaestatineالكيسة paramyosinونظري

سلفاتاللذين تنتج املتممة،كما تنشيط يفيثبطان املتممة تنشֵקط التـي السكريد عديد
والبالعممقراٍت اللمفاويات تكاثر تثبֵקط وقد الطفيلي عن White)بعيدة et al., 1997) .

حتدֵק أن الطفيليهذهميكن حياة أثناء االلتهابـي التفاعل من . األفعال
عنحاالتإن النامجة البشري املذنبة الكيسات البليدةداء إىلنادرةالشريطية درجةجداً
ال أعراضهاأنه عن عامة صورة فرانسيس. يوجد حالة ورمعبارة(1998)ورفاقهكانت عن

العضالت وبني اجللد حتت الذراع لدى،يف ومؤمل باإليدزمريضمتموج احتوت. مصاب
حماطة صغرية حبويصالت تتمثل مذنبة كيساٍت على نسيجبتفاعلاآلفة مع حبيبـي ورمي

كوالجي جبֱקنيةليفي مادة ضمن حمتوى حالة. نـي ورماً(1992)ورفاقهكلينكراكتنفت
يفجماوراًكاذباًدموياً الظهر معظم إىل انتشر باإليدز مصاب مريض لدى األسابيعللفقار
ونوسبֵקبالتالية اخلامس التجلّط عامل يف متكررموضعياًزفاًـعوزاً دم نقل إىل . احتاج
متواقتاآلفةمتزقت تقيسبشكل وكروياتٍِ الدم 3حمررة أا2  على واستعرفت قطراً ملم
للطفيليكيسات امليبندازول. مذنبة من توليفة بواسطة املعاجلة اآلفة،والربازيكوانتلاختزلت

أربعة بعد نكٍس من املريض عانـى لكن السواء، إىل التخثر يبدو. أشهروعاد احلالة هذه يف
ال تضاعفاً هناك لدىجنسيأن وصف كما املذنبة، للكيسات األثوياءالقوارضاً تعترب التـي
الطبيعية .املتوسطة

عادةًداءيتظاهرال: احليواناتيفاملرض سريرياً اخلنازير لدى املذنبة يف. الكيسات
لدى حيدث قد معزولة اللساناخلنازيرحاالٍت وشلل للخطم حتسس فرط املنعدية
الشكل، صرعية احلياةواختالجاٍت تظهراملفيدةلكن كي عادةً جداً قصرية للخنازير

العصبية التـي. التظاهرات الكالب ببيوضتبتلعتبدي منعدية وتصبح اإلنسان براز
الوحيدة داءالشريطية أعراض أعراضالكيساتأحياناً مع يلتبس قد الذي الدماغي، املذنبة

الكلَب العدوى. داء حتدث بيوضللماشيةالتجريبيةقد من عالية العزالءجبرعة الشريطية



263 داء الكيسات املذّنبة

وضعفاً القلبية. عضلياًوتيبساًوقهماًوإلعاباًمحى العضلة اللتهاب كنتيجة املوت حيدث قد
. التنكسي
االنتقالالعدوىمصدر عدوىاإلنسانيكتسب: وطرز خالل من املذنبة الكيسات داء
املذنبة) احتشار(بطفيليات طرياخللويةالكيسات الطعامعن أو املاء استهالك اخلضار(ق مثل
ببيوض) والفواكه الوحيدةامللوثني األسالتالشريطية بواسطة البيئة إىل حتررت قد كانت

من املطروحة منعدىقبلاحلاملة اخلنازير. شخص عدوى حبدوث التلوث هذا مثل يسمح
أكل طريق عن التماس. الربازأيضاً طريق عن ما شخٍص يدا تتلوث امللوثقد املاء أو بالتربة

من اآلخرينالبيوضأو إىل تنتقل وهكذا نفسه الشخص هذا براز يف بيوض. املوجودة تبقى
الوحيدة باعتبارالشريطية لكن الثوي، خارج فقط قليلة أشهر أو ألسابيع احلياة قيد أنعلى

اآل مئات عدة وتطرح اإلنسان معى يف سنوات لعدة تعيش أن ميكن منالشريطيات الف
يومالبيوض طويل،كل لوقٍت يستمر أن ميكن البيئي التلوث يفعاٍلاالختطار. فإن جداً

يف النقص يشجֵקع حيث خاص، بشكل النامية للبلدان الريفية للتخلصاألنظمةاملناطق الكافية
الحق تلوث وحدوث املنـزل خارج التبֵקرز على املفرغات للمنـزلللمناطقمن . اֱדاورة

ذلكوعال على بواسطة: وةً الشريطيات بيوض تنتشر أن بواسطةاملطرميكن ورمبا والريح،
بواسطة طويلة ملسافات فتنتقل للرباز اآلكلة أمعاءجمارياحلشرات يف أيضاً ورمبا املياه،

األخرى والطيور التبعثر. النوارس هذا مثل منيسهֵקلإن أيضاً العائلة حديقة نواتج تلوث
امل تلوث منخالل أو باملنـزل احمليطة النهرخاللنطقة من تلوث قد كان الذي باملاء اإلرواء

لذلك. البعيد نقص: باإلضافة لأليادياإلمداديعيق الفعֵקال الغسيل للشرب الصاحل باملاء
الوضع. والطعام هذا عاملدورةيولّد أن بֱקرهن وقد غالباً، العائلة يف املنشأ ذاتية العدوى من
العائلةاألكثراالختطار أعضاء من عضو وجود هو املذنبة الكيسات لداء بالنسبة أمهية
أن: مثالً.الشريطيةبعدوىمصاب املكسيك يف وأقربائهم جنوٍد على أجريت دراسٍة يف تبني
و%12.2 املذنبة الكيسات بداء مصابني كانوا اجلنود بداء0.5%من مصابني كانوا

اجل12%والشريطيات أقرباء يطرحونمن كانوا املذنبة الكيسات بداء املصابني األسالتنود
السابق من3.7%كان.يف يطرحوناألقرباءفقط بالعدوى مصابة غري شاهدة جمموعة يف
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السابق يف . (García-García et al., 1999)األسالت
الفقراءالشائعمن الفالحون يقوم أن بدائيةبتربيةأيضاً ظروف يف اخلنازير مثجداًبعض

الكبرية االحتفاالت يف يذحبوا أو حملياً فرصاً. يبيعوا احليوانات هذه تصبحكثريةمتتلك ألن
بدون تֱקستهلك أا وباعتبار اإلنسان؛ براز طريق عن بالعدوى غالباًمعاينةمصابةً فإا بيطرية

اֱדتمع يف الشريطيات داء لعدوى مصدراً تكون الكيأنميكن. ما نوعتبقى من املذنبة سات
الوحيدة وألكثرالشريطية اخلنازير، يف سنوات الفطيسةمنعدة يف .شهر

يفيكونقد قريٍة يف وجد فقد وهكذا االنتقال، يف حياتية أمهية ذوي الطعام البريوِمعدوֵק
و3%أن الشريطيات داء بعدوى مصابني كانوا العام السكان تعداد مصابنيكانوا24%من

د لدىبعدوى كان بينما املذنبة، الكيسات اخلنـزير8.6%اء حلم طبق بائعي حملياًاملعدֵקمن
لدى وكان الشريطيات، املذنبة23.3%داء الكيسات داء . (García et al., 1998)منهم

أجري مسحִק كانيفوجد البشري املذنبة الكيسات داء انتشار أن إىل16%اهلندوراس
حֱקدِّد%22 وقد احمليطةعواأن، املنطقة يف اخلنـزير تربية كانت أمهية األكثر االختطار مل

أرضونقصباملنـزل ووجود املفرغات من الصحي التخلص ونقص للشرب الصاحل املاء
املنـزل يف بيونقصمتسخة يف واجلهل العامة الطفيلـالثقافة Sánchezيـولوجيا et al.,)

املكسيك. )1998 يف أجريت دراسة الرئيسيةكان: يف البشري االختطار عوامل يفت
الكيسات بعدوى املصابة اخلنازير استهالك هي املذنبة الكيسات داء املذنبة،اكتساب

الشريطيات داء بعدوى مصاب شخص رونيوندراسةأظهرت. ومֱקالزمة جزيرة يف أجريت
للخنازير املنـزلية التربية أن اهلندي احمليط هناكممارسة(يف علىمي)شائعة حتافظ أن كن

املذنبة الكيسات داء من مميزة الشريطياتالبشريمستوياٍت داء مستويات كانت لو حتـى ،
منشخصا14ًكان: منخفضة سريولوجياًشخصاً(1.4%)993بنيإجيابياً منمفحوصني

كان ذلك ورغم املذنبة؛ الكيسات داء يتواجد0.02%لدىأجل ومل الشريطيات، داء فقط
يفخنازي املذنبة الكيسات بداء مصابة . (Chamouillet et al., 1997)اجلزيرةمساخلر
االختطارحددت عوامل أن هذه، االختطار عوامل إىل باإلضافة الصني، يف بالنسبةدراسة

أيضاً تتضمن البشري املذنبة الكيسات ونقص: لداء الشخصية النظافة حولاملعرفةنقص
وضعف اخلنازير يف داءالعدوى سوابق ووجود اخلنازير استيالد . الشريطياتممارسات
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من: للخنازيربالنسبة املذنبة الكيسات داء اكتساب يف األكرب االختطار عامل يأتـي
لربازتربيةممارسات وتعريضها حرֵק بشكل بالتجوֵקل للحيوانات تسمح التـي املاشية
نسبةاحليوانات. اإلنسان لديها احلظائر يف مناملوجودة العدوى اكتساب يف أقل اختطار
التجوֵקلاخلنازير .(Rodríguez-Canul et al., 1999)احلرة
اخلاصةاقترح احلاملة لألسالت ميكن أنه التمعֵקجبالشريطيةأيضاً بواسطة تֱקحمل أن

املعدة إىل تتنشֵקط،املعكوس أن للبيوض ميكن املعى)تتفعֵקل(حيث إىل ثانيةً تֱקحمل هناك ومن ،
املصنֵקرةحيث الشريطية(تتحرر املذنبة) يرقة الكيسات داء إىل معظم. وتؤدي أن رغم

فإن االحتمال هذا يرفضون الفمويالكشفاملؤلفني الطرح عن العزالءاحلديث للشريطية
هذه مراجعة إىل دعا املرضى أحد Gupta)الفكرةلدى et al., 1997) .

مستعداوىمعظم: التشخيص املذنبة املذنبةالكيسة الكيسات داء ماعدا سريرياً، قرة
حتت العصبـياجللداملتوضع اجلهاز يف املذنبة الكيسات أدواء وبعض العني باطن ويف

أوتشخيصميكن. املركزي العقيدات من خزعة بواسطة اجللد حتت املذنبة الكيسات داء
التصوير بو. الشعاعيبواسطة العينية املذنبة الكيسات اكتشاف العنيميكن تنظري إن. اسطة

الكيساتالعصبـيالتصوير داء تشخيص يف جداً مفيد احملوسب املقطعي التصوير وخاصة
اإليـالعصباملذنبة هذه ألن كما، املختلفة الكثافات ذات اآلفات بتمييز تسمح جراءات
املختلفةبالتقديرتسمح لألنسجة االمتصاص ملعامالت Carpio)الكمي et al., 1998) .

اإلكوادور يف أجريت دراسٍة يف اإلجراءات هذه من8اكتشفت شخصا46ًبنيحاالت
اكتشفت(17%)اًمفحوص كما ريفية، مجهرٍة بني35يف من مفحوصاًشخصا147ًحالة
حضرية(%24) مجهرٍة املناعي. يف الكهربائي الناقل اكتشف بني6وباملقابل حالة42من
و(%14) ريفية مجهرٍة بني28يف حضرية(23%)حالة124من مجهرٍة Gruzيف et al.,)

مقرر. 1999) أن السريريةمعاجلةباعتبار املظاهر تفسري على يعتمد املذنبة الكيسات داء
بالتصوير بروتووالنتائجواملوجودات ديل قام فقد بروتوكوالتبإعداد(1996)ورفاقهاملناعية

الشكل على الشخصية احلاالت حمدد: التايللتشخيص أو حمتمل أو . ممكن
يفالسائليֱקبدي زيادةً العصبـي املذنبة الكيسات بداء املصابني هؤالء لدى النخاعي
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مئويةالربوتيناتمستوى ونسبة ملحوظة خلوية واستجابة الغاماغلوبيولني جزء وخاصة ،
أيضاًمنعالية واليوزينيات بشك. البالزماويات موجودة اليوزينيات عامكثرة . ل

اإلجراءاتأنميكن مع باالشتراك استخدامها عند قيֵקمة السريولوجية االختبارات تكون
التراص. األخرىالتشخيصية تفاعل باختبار توصي مازالت املختربات بعض أن ورغم
باألنفإنالدموي، املرتبط املناعي املمتز مقايسة من الناقل) إليزا(زميـكالً الكهربائيواختبار

منتقاةامل مستضداٍت مع وخاصةً أعلى حساسية ذات أجريت. ناعي دراسٍة مصوٍلعلىيف
أن وجد اإلليزا اختبار يف إجيابية باختبار85.4%كانت إجيابية كانت التراصتفاعلفقط

Ferreira)الدموي et al., 1997) .باستخداميعترب املناعي الكهربائي الناقل اختبار
أوزان ذات وك8مستضدات دالتون ونوعيا26ًيلو حساساً دالتون (-Rodríguezكيلو

(Canul et al., 1999 .على املأشوبة املستضدات مع اإلليزا اختبار باستخدام احلصول نسبةمت
نوعية96.3%حساسية Hubert)91.5%ونسبة et al., 1999) .ليست السريولوجيا لكن

ألا السريري للتشخيص املفضֵקلة الطريقة بالضرورةتعبֵקرهي وليس الطفيلي، مع التماس عن
ناشطة عدوى معظم. عن يكون األعراضاألشخاصعملياً، عدميي املصل تتشارك. إجيابيي
الوحيدة البليدةمعالشريطية مستضداتالشريطية استخدام أن درجة إىل املستضدات يف
البليدة التشخيصالشريطية الوحيدةضدوالتلقيحيف الدراسةهالشريطية قيد . و

جستشخيصميكن طريق عن ملوִדا سابق بشكل اخلنازير لدى املذنبة الكيسات داء
حيث يتميֱקشعراللسان، ما وغالباً الشديدة؛ العدوى حاالت يف املذنبة الكيسات بوجود
عن ومصانعطريقالتشخيص املساخل يف للموت التايل الفحص أثناء املذنبة الكيسات دراسة

املذنبة،الطريقةهذه. التعليب الكيسة تتوضع أن يغلب فقط حمددة عضالت تفحص والتـي
تكتشفتوفيقִקهي،فيها مل اخلفيفة العدوى حاالت من والعديد والكفاءة، التكلفة .بني

هناأنهوباعتبار يعد فقدكمل اخلنازير عدوى لتشخيص سريولوجية طرق لتطوير حافز
أوزاناملناعيالكهربائيقلالنا(1999)رودرجيريزاستخدم ذات دالتون8ملستضدات كيلو

اخلنازير26و عدوى يف دالتون حساسيةفحققتكيلو نوعية93%نسبة .100%ونسبة
الوقايةالتثقيفإن: املكافحة أساس هو االختطار ذات السكانية للمجموعات الصحي
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الكيسات داء الصني. املذنبةمن يف أجريت دراسة وطرزانظ(وطدت العدوى مصدر ر
مكافحة) االنتقال الصحيداءأن التثقيف مشاركة إىل حتتاج البشري املذنبة الكيسات

الشريطيات داء Cao)ومعاجلة et al., 1997) .دراسة تأثرياتأجريتقيֵקمت املكسيك يف
املعرفة يف التغري قياس طريق عن املرض حول الصحي داءوالعاداتالتثقيف انتشار ويف

الذيا التثقيف برنامج وبعد قبل اخلنـزيري املذنبة الطفيليعزֵקزلكيسات انتقال حول املعرفة
من للوقاية املالئمة الصֵקحية املمارسات الربنامج. االنتقالوحول تنفيذ هناك،بعد كانت

الطفيلي، بيولوجيا معرفة يف مميزة وأقللكنتغريات األمد قصرية كانت السلوكية التغريات
الشريطيات. رياًتأث داء وقوع Sarti)1.2%إىل5.2%منالبشرياخنفض et al., 1997) .

املذنبةتدابريتتألف الكيسات داء الشخصيةب،مكافحة التحصني تدابري إىل اإلضافة
التاليةلإلنسانبالنسبة التدخل نقاط من نقطة أي عند الطفيلي انتقال سلسلة قطع من ، :
شخصإنتاج من الثويالبيوض قبل من البيوض وابتالع البيئة يف البيوض وانتشار منعدى

الثوياملتوسط إىل املذنبة الكيسات وانتشار املتوسط الثوي يف املذنبة الكيسة النهائيوتطور
(Borriga, 1997) .املكافحةللحصول حول أكثر تفاصيل الشريطيات: على داء فصل . انظر

ل: حديثاً ناجحة حماوالت باملعاجلةأجريت الشريطيات بداء املصابني السكان تزويد
حيثيف: اجلموعية غواتيماال من الوحيدةمنطقة داء: متوطنةالشريطية انتشار اخنفض

من1%إىل3.5%منالبشريالشريطيات اخلنـزيري املذنبة الكيسات داء انتشار واخنفض
املعاجلة10بعدوذلك7%إىل%55 من Allan)أشهر et al., 1997) .كارسيا ورفاقهوجد

يفأن(1999) للتشارك تنـزع واخلنـزيري البشري املذنبة الكيسات داء جمموعاٍتحاالت
إجيابياً مترابطة كانت ֲדا اخلاصة السريولوجيات وأن فإن. جغرافية، اخلنازيرسريولوجيالذلك

مؤشر البيئي) مشعر(هي للتلوث الوحيدةمناسب لتقديرتخدامهااسوجيببالشريطية
البشرية العدوى .اختطار

المـراجـع
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العوساوات DIPHYLLOBOTHRIASISداء

ICD-10 B70.0

العوساوات:املرادفات bothriocephalosis, bothriocephaliasisdibothriocephaliasisداء

شريطية العريضةtapewormعدوى الشريطية عدوى .السمك،
ه:السببيات شֱקراطيةعامل دودة هو الداء جنسcestodeذا من خمتلفة أنواع العوساءمن

diphyllobothrium)العوساء: املردافاتBothriocephalusوDibo-thriocephalus(،
املترافقة والعوامل األنواع بني الشكلي التنوع حدود ألن دقيقة غري اجلنس ذا تسمية ماتزال

معروفة غري التنوع هذا هوالنوع. مع أمهية واألكثر العريضة: النمطي بعض. latumالعوساء
هي صحيحة، حديثاً تعترب والتـي األنواع بالعوساء: هذه وصفت العوساء، من قزم شكل

عامparvumالقصرية ذلك1908يف بعد العريضةوأثبتت منطبالعوساء القصرية، العوساء
كوريا؛ مجهورية يف بشريتني حالتني اليف منnihonkaienseنيهونكيانيةالعوساء واحدة ،

اليابان يف السمك من شيوعاً الطفيليات العوساء؛(Ohnishi and Murata, 1993)أكثر
عاٍل: Klebanovskiiالكليبانوفسكية بشكل سائد الشرقي (0.07%) نوع الشمايل اجلزء يف

السابق السوفيتـي االحتاد Muratov)من et al., 1992)و ال؛ yonagoenseيوناغويةالعوساء

كوريا مجهورية يف بشرية حاالت يف سجلت حاالت. والتـي يف التالية األنواع وصفت
مشالية وقطبية قطبية جمتمعات يف وجدت املتغصنة: بشرية والتـيdendriticumالعوساء

من األبعد الشمال يف العريضةوجدت الدبية؛العوساء ويفursiالعوساء كندا مشال يف
املتحدة،،سكاأال الداليةوالواليات وdalliaeالعوساء وسيبرييا، أالسكا العوساءيف

سيبريياالكليبانوفسكية وصفت. (Curtis and Bylund, 1991)يف الباسيفيكيةلقد العوساء
pacificumووصفت والبريو، تشيلي املتغصنةيف والتشيليالعوساء األرجنتني . يف

تֱקستخدم املقطع، هذا العريضةيف الشراطيةالعوساء حياة دورة الطفيلي. لوصف يتطلب
متوسطني هو: ثويني هذين صغري(copepodجادف: أول علقي هو: الثانـي). قشري

عدֵקة أنواع أحد من العذب املاء التفتيلي.مسك أو البالغ الشكل الطفيليstrobilarيعيش من
الد القطط، الكالب، لإلنسان، الدقيق املعى أخرىيف برية وحيوانات رأس. ببة، scolexوله
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عويستني أو ماصني بثلمني حماجم أو شصوص تقيسbothriaدون طوال3ً  12، مم
20و متلك10  ورمبا منها، جزء أعرض عند قطعة(proglottidأسلة3.000  4.000مم

الشريطية جسم سام)من عرب األمعاء من للبيوض احلاملة األسالت تطرح ،poreعلى رمحي
بيوضاً حتوي أو فارغة تكون التـي األسالت من سلسلة فقططول تنفصل،قليلة والتـي

الرباز مع حتوي. وتطرح يوم، كل بيضة املليون يقارب ما ينتج أن الواحد للطفيلي ميكن
والذي ناضج غري جنني على الثوي براز يف املطروحة العذب(البيوض املاء يف حضانة بعد

حرارة10  15ملدة بدرجة الزغباء) م15  20° يوماً يدعى مهدباً جنيناً يشكل
coracidium .الزغباء 100تقيس املاء50  يف وتبقى البيضة من خترج القطر، يف ميكرومتر

أول متوسط ثوي قبل من ابتالعها جادف(حىت خالل)قشري االبتالع حيدث أن وجيب ،
الزغباء24 ألن الفقس من اإلمراضيةساعة فعاليتها بسرعة جنني. تفقد إن حال، أية على

الراكد املاء يتحمل أن يستطيع متوسطة كأثوياء البحري السمك يستخدم الذي النوع
خالل ويتحول للقشري، العام اجلوف يف اجلنني هذا ويسكن املاحل، البحر ماء أو للمصبات

20 الذيالنيةيوما10ً  طليعة طوهلاوه،procercoidإىل طويلة صلبة يرقة 10ي مع6  مم
مدورة ذيلية الثانـي. الحقة املتوسط الثوي قبل من الريقة مع القشري يֱקبتلع أي(عندما

األمساك من ضرب من من) واحد أخرى وأعضاء العضالت إىل ִדاجر الذيالنية طليعة فإن
مكتملة ذيالنية وتصبح مكفنةplerocercoidالسمكة وإذاsparganum أو شهر، غضون يف

أكرب مسكة قبل من األوىل السمكة أُكلت التمريري(ما أو الناقل الذيالنية) الثوي ִדاجر
إىل يصل ما تؤوي أن كبرية لسمكة وميكن أخرى، مسكة إىل بسهولة ذيالنية1.000املكتملة

مكتملة. مكتملة ذيالنية تسكن ائي، ثوي قبل من املنعدية السمكة تؤكل األمعاءعندما يف
حت بالنمو وتبدأ بعدـالدقيقة البيوض بوضع وتبدأ تنضج، 30ى املعروف25  ومن يوماً،

حت تستمر البشرية العداوى Marquardt)عاما30ًىـأن et al., 2000).
جنس من تقريباً جمهري جادف قشري هو األول املتوسط Diaptomusالغادفةالثوي

احلقي،)األمريكيتني( السويةالغادفة أو وأوروبا(Endiaptomusقية الشوكية،)أسيا الغادفة
Acanthodiaptomus)الكاريب األلب، وتركستانـمنطقة التيبت، اسكندنافيا، الغادفة،)ي،

أوالل(Eurytemoraالقطبية جبال الشمالية(،)منطقة أو) أستراليا(Boeckella،)أمريكا
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وأورو(cyclopالبلعط آسيا، أمهية. (Vom Bom sdorff, 1977)) باأفريقيا، األكثر األمساك
نقل يف ثانية متوسطة كأثوياء تعمل العريضةوالتـي النكبةالعوساء هي اإلنسان أنواع(إىل

Esox(العلياء Acerina،(Lota)burbotالرببوط،)Percaأنواع،Stizostedinأنواع(،

(Acerina cernua) .نقل العريضعوامل املستوردةةالعوساء السلمون أمساك هي تشيلي يف
أوروبا قزح: من قوس البنـي(Salmo gairdneri)تروت إضافة(Salmo trutta)والتروت ،

حمددة آصلة مسك أنواع جنس. إىل من اخلطمالسلمون مصدرOncorhynchusمصنرة هو
واليابان واستراليا، املتحدة، الواليات يف يرقات. العدوى املتغصنةالعووֱקجدت بشكلساء

توجد أن النادر من باملقابل، العلياء، أو النكبة يف أبداً توجد ومل السلمون، مسك يف رئيسي
العريضة السلمونالعوساء و. يف الدبية العوساء الكليبانوفسكيةتوجد سلمونالعوساء يف
اهلادي الكليبانوفسكيةتوجد. احمليط االحتادالعوساء من الشرقي اجلزء السوفياتـييف

برينغ،السابق وحبر اليابان، املعتادة. (Bering sea)وحبر النهائية األثوياء هي اللحوم آكالت
و مصنرة أنواع من مسك هي املتوسطة العوساء. )SalvelinusMuratove,) 1990واألثوياء

اآلالسكيالدالية األسود مسك مثل احمللية، باألمساك صلة curtis)هلا et al., 1991)جنوب يف
ريفنجا. األرجنتني أثوياء90%أن(1993)وجد هي الساقية تروت العريضةمن للعوساء

أثوياء27%و املتغصنةهي ولكن،للعوساء النوعني، لكال أثوياء أيضاً هي قزح قوس تروت
ثوي هي العريضةالعلياء النوعني(19%)فقطللعوساء من بأي ينعدي مل . واألسقمري
أن العريضةيبدو يصلالعوساء حيث البشر، عند تتواجد ألا أويل، بشري طفيلي هي

مدة األكثر هي والعداوى األعظمي حجمه إىل حيث،الطفيلي قدمي، مرض هذا أن ويبدو
بيوض أن العريضةأعتقد أيضاًالعوساء ولكنها القدمي، احلجري العصر ثدييات يف وجدت قد

مث للسمك آكلة أخرى ثدييات واللواحمتعدي الدببة، و واخلنازير، والقطط، الكالب، ل
عند. الربية العدوى ألن سائد، بشكل باحليوانات ولوعة األخرى العوساوات أن يبدو

نفسها تلقاء من تطرح والشراطية أشهر عدة تبقى أمهية. اإلنسان األكثر النهائية األثوياء
هذا يֱקلعب أن وميكن النوارس، هي املتغصنة أخرىللعوساء وثدييات طيور قبل من الدور

اإلنسان أو اجلرذان، القطط، الكالب، الباسيفيكيةتوجد. مثل الباسفيكالعوساء ساحل يف
األقدام) اهلادي( زعنفيات هي الطبيعية النهائية أثوياؤها أمريكا، أسدpinnipedsيف مثل
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البريوbyroniaOtaria(O. flavescens)البحر ساحل األثوياءيفترض. على تكون أن
حبري ومسك علقية جوادف األن، حتـى حمددة غري تزل مل النوع. املتوسطة، وجد وقد

فصيلة من أخرى أقدام زعنفيات يف الشمايلotariidaeأيضاً الباسفيك ساحل طول على
الفراء ذات الفقمات بتشيلي(Arctocephalus australis)ويف فرنانديز جون سان جزيرة يف

)San Juan Fernandes .(البريو ساحل من بعيداً العوساء أنواع كيسانية يرقات وجدت وقد
البحرية األمساك من التالية األنواع ،croakers cocos (Paralonchurus perunus)النعاب: يف

(Sciaena deliciosa)،Trachinotus paitensisوأخرى ،(Tantalean, 1975) .األثوياء
احملدد هياملتوسطة وكندا الربيطانية وكولومبيا املتحدة الواليات أالسكا، يف الدبية للعوساء ة

اإلنسانursus،Ursus arctosالدببة وأحياناً هو. األمريكية، الثانـي املتوسط الثوي
اخلطم املصنر إىل. السلمون سيربيا شرق ومشال أالسكا يف أخرى بشرية حاالت عزيت

عوسا وهي الدالية، يفالعوساء موجودة كيسانياִדا والتـي والنوارس الثعالب، الكالب، ء
األسود . Dallia pectoralisالسمك

واحلدوث اجلغرايف العريضة: التوزع املعتدلةالعوساء املناطق يف وجدت عاملي، نوع هي
البحريات مناطق يف وخاصة املدارية، وحتت الشمايل القطب بني األكثر. ما احليوية املواقع

املتوسطةمال األثوياء الشراطية جتد حيث املاء، خزانات األار، ضفاف البحريات، هي ئمة
أو نيئة أمساكاً يأكلوا أن جيب البشر يֱקعدى لكي ولكن حياִדا، دورة إلكمال حتتاجها التـي

كاٍف بشكل مطبوخة ومشال. غري شرق هي الطفيلي الداء هلذا األعظم االنتشار ذات املناطق
فيلند السويدشرق مشايل النروج، مشايل تقريباً. ا، ملحوظ بشكل العدوى انتشار اخنفض وقد

اآلسيوية األوروبية البالد كل حوايل. Eurasionيف كان االنتشار حيث فلندا، يف20%يف
معدل،األربعينات من1.8%وجدت الفترة 1972يف ذلك. 1969  أن: ومع قُدر فقد
من كانوا9أكثر شخص عاممليون يف العامل حول بالعدوى يف5(1973مصابني مليون
و4أوروبا، أسيا، يف أمريكا0.1مليون يف . (von Bonsdroff, 1977; WHO, 1979)) مليون
موطةمنطق كاريلياوأخرى هي بطرسربغبنة وسان حيثبإستونيا، الروسي، االحتاد

وفرية أيضاً؛البحريات سيبرييا يف هامة بؤرة هاوايأما. وجدت املتحدة(يف الواليات
صبـي) األمريكية عند واحدة بشرية حالة وجدت فقد الطفيلي يتواجد ال مل،حيث والذي
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املستوردة األمساك من اكتسبه قد أنه الواضح ومن أبداً، اجلزيرة غادر قد (Hutchinsonيكن

(et al., 1997 .سجلت كوريا37لقد مجهورية يف العوساوات داء من ،1997عامحالة
إىل يففيهاحالة21باإلضافة البيوض توصل(Chung et al., 1997)ربازالوجدت وقد ؛

لـ الرباز عامياًمريض52.552فحص سول1992و1948بني مشفى كورياجبيف مهورية
أن منعدين0.004%إىل العريضةكانوا Lee)بالعوساء et al., 1994) .ال وجدت ةشراطيوقد

استرال األوريف املهاجرين عند طبيعيويا بشكل يوجد ال الطفيلي أن الواضح ومن فقط، بيني
البلد ذلك . يف
أن العريضةيبدو املهاجرينالعوساء قبل من واجلنوبية الشمالية أمريكا إىل أدخلت قد

العوساواألور لداء انتشار أعلى أن الشمالية أمريكا يف وجد وقد بنيواتبيني، هو
م بنياألسكيمو، ما تتراوح معدالت امل30%  80%ع بعض أن. ناطقيف احملتمل ومن

العوساء من عديدة أنواع عن تنجم وجدت. العدوى املكتملةلقد عديدةالذيالنية أنواع يف
ال ولكن الشمالية، أمريكا يف العظمى البحريات منطقة يف األمساك العدوىوبديمن أن

الع وصفت وقد املنطقة، يف املتحدةموجودة الواليات من عدة مناطق يف اإلنسان عند دوى
بكندا وتورينتو مونتريال عام. ويف كوبا يف األوىل املثبتة احلالة  (1990Buoza Suarezوصفت

et al., 1990( .البريو الباس: يف العوساء عن البشرية العدوى وجد،فيكيةيتنجم يفتوقد
ال314من136 بداء عاميفحصواشراطياتمريضاً سيميناس1962  1976 بني أبلغ

عن باتاغوينا13وعبيدة يف شخصت عاميبحالة بني 1995األرجنتني مشال.1986  يف
عن13شخصت:تشيلي نامجة للعدوى الباسحالة إضافةفكيةيالعوساء وجدت، ذلك إىل

املكتملةال املتغصنةذيالنية الللعوساء يف البالغ والطفيلي األمساك، منطقةيف يف نوارس،
اجلنوب يف تشيلي. (Torres, 1982)البحريات جنوب يف فيالدلفيا ر حوض وجد: يف

انتشار(1989)ورفاقهتوريس الطفيليات. اًشخص1.295يف1.2%معدل كل استعرفت
على املعاجلة بعد استعيدت العريضةأالتـي العوساء لـ. ا دراسة مسكة1.450أظهرت

الذيالن املكتملةوجود العريضةية نوعنياملتغصنةوأللعوساء املستوردمنيف (Salmoالسمك

gairdneriوSalmo trutta(،أنواع قليلةويف على. آصلة استعادية دراسة 10.758وجدت

سنوات(اًمريض عشر فترة العوسا11) فوق لداء فالدلفياوحالة ر منطقة يف أيضاً ات
(Kurte et al., 1990).



275 داء العوساوات

آالسكاوبا يف للحيوانات البلنسبة وجدت املتحدة، جنسشراطياتالواليات العوساءمن
توريست. مشرحاًاًكلب97من57يف العريضة(1989)ورفاقهوجد يفالعوساء

ومل%9.8  %5.3 الكالب، اخلنازيرجيدمن أو القطط يف فحصوا. واحدة ذلك بعد مث
لـ و159الرباز و175شخصاً وخنـزيرا19ًكلباً، مصابة4، واحدة قطة ووجدوا قطط،

فقط وزيادةوجد. بالعدوى شحادة يف(1991)أبو العريضة اًكلب756من1.5%العوساء
األردن وجودلأب. يف عن موراتوف البنية47%يفالكليبانوفسكيةالعوساءغ الدببة . من

%2 السوداء،1 الدببة الذئاب،1.7%من الكالب1.6من املاء0.3%من كالب .من
النهائية2.8%و األثوياء أن ويعتقد الروسي، االحتاد شرق مشال يف اخلنازير هيالطبيعيةمن

والسوداء البنية . الدببة
يستضيف: اإلنسانيفاملرض اإلنسان أن عادةاًواحداًمنوذجرغم اإلصا. فقط ةبفإن

ليس العديدة العريضةتلصق. ةبنادرتالطفيلية أقلالعوساء وبشكل الصائم خماطية إىل نفسها
اللفائفيواتت خماطية إىل عرض.راً غري احلاالت أغلب يف الطفيلي الداء األعراض. يإن تتألف

من عادة حتدث وقياء:عندما غثيان شوسويف، أمل . (Curtis and Bylund, 1991)إسهال،
يؤ الذين املرضى بعض يعانـي كبريورمبا عددا الطفيلياًون يفمن ميكانيكي انسداد من ات

هاملضاعفة. األمعاء العوساوات لداء جدية العرطلياألكثر الدم بالد. فقر يف املرض حيدث
من أقل يف بطفيليات2%البلطيق األشخاص العريضةمن يفالعوساء رئيسي بشكل ،

اللفائفي يف متوضعة بطفيليات املصابني الد. األشخاص فقر ألعراض مشاֲדة ماألعراض
الفيتامني. اخلبيث امتصاص على ينافس الطفيلي كون عن مع. B12وتنتج الطفيلي يتداخل

املنشأ الداخلي العامل مع الفيتامني املعدية(احتاد للعصارة سوي عنه). مكون ينتج وهذا
الفيتامني املرض،. B12نقص لسانويتظاهر التهاب محى، خفيف، بريقان متكرر، ،بشكل

وهن،ذو نزف، األطرافمة، يف بعمر. خدر األشخاص يف رئيسي بشكل املرض حيدث
40 أمريكا20  يف العوساوات بداء املصابني بني نادر العرطل الدم فقر أن ويبدو سنة،
فريسانكو: مثالً. الالتينية عند(1994)فشل الطفيلي إجياد العرطلاًمريض45يف دم بفقر

درس املسبب العامل البريوواجمهولة لداء. يف عائد دم لفقر حاالت عن تقارير توجد ال
عنوالعوسا املسببة غري العريضةات . العوساء
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تظهر: احليواناتيفاملرض بالعوساءدالعال والقططوى الكالب عند سريري . بشكل
سوافات عدة وإيرلندااليفوصفت العظمى بريطانيا يف كبريتروت بعدد العدوى عن جنمت

ال املمن تكنكتملةذيالنية مل رمبا والتـي العريضةللعوساء، عام. العوساء تسبب: بشكل
بكبري ليس أذى الريقات من صغري بعدد من. العدوى كبري بعدد الغزو يسبب رمبا ولكن

املوت . الريقات
وطر العدوى دورة:االنتقالزمصدر على يفحيافظ األار،العدوى بتلوث الطبيعة

املا،البحريات وثديياتوخزانات البشر براز للسمكء آكلة املاء. أخرى تلوث يسمح
بيوض العريضةاحلاوي السمكالعوساء بعدوى بعد وفيما للجادف البدئية يصبح. بالعدوى

أو السمك أكل طريق عن بالعدوى مصابني نيئةالبشر كبادها أو بشكلأوبيوضها ململحة
كافية حرارة بدون مدخنة أو يف. خفيف مثال األكلالندنفوهناك عادات بني ما العالقة عن

الطفيلي العوسا: وانتشار داء فواتبينما شرق يف شائع استهالكالندنالبشري حيث ،
فنلند غرب يف موروثة، عادة النـيء وااالسمك متبعة غري العادة متواترةلعدوىهذه غري

مشاֲדة بيئية أحوال وجود من شعبـي: شتالسيف. (von Bonsdrof, 1977)بالرغم طبق
وفلفل وملح الليمون عصري مع السمك من عديدة) ֲדارات(مكون أقطار يف وتستهلك حادة

العديدة احلاالت ونسبت لإلنسان، العدوى مصدر يكون أن ميكن الالتينية، أمريكا من
الباسللعدوى حبريفكيةيبالعوساء بسمك حضرت التـي السيفتش إىل البريو طبق. يف

ال يف نـيءوامل،يابانالسوشي مسك من اإلصابةكون حاالت رفع يفبالعوساءأيضاً،
حاالت أربع إىل املوط. (CDC, 1981)كاليفورنيا باملناطق حمددة غري اإلنسان بلوعدوى نة

املربدة املنعدية األمساك واستهالك بالنقل ميتد أن .ميكن
ه يف اإلنسان لعدوى واحدة حالة املتحاوجدت بالواليات طفيليدة،واي آصلحيث

autochthonousاملستورد السمك عرب منقولة كانت العدوى أن الواضح ومن موجود، غري
(Hutchinson et al., 1997).

الرئيسيإلنسانا النهائي الثوي العريضةهو ولكنللعوساء لثدعند، ميكن ياتيغيابه
مشاֲד نقل بآلية احلياة دورة على حتافظ أن للسمك آكلة مؤ. ةأخرى بأنشهناك رات

سنوياال املهاجر العذبةسمك األار إىل احمليطات كمصدرanadromousمن خيدم قد
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البحرمشترك يف الثدييات من لكل العوساء من خمتلفة ألنواع مكتملة بذيالنية للعدوى
السمك. واليابسة من النوع هذا على يتغذى الذي العذب املاء لسمك ميكن الطريقة وֲדذه

أنيكتسبإن وميكن حبري منشأ من الثدتالريقات اليابسةياتيصبح بالعدوىعلى مصابة
النيئة األمساك هذه . بأكل

التشخيص:التشخيص الدودةايتم بيوض متييز طريق عن 75(لنوعي 45بـ55   40

الذاتميكرومتر، معوصاد، جنيناً، احتوي الوصادية النهاية على صغري يف) ةلبعيدفص
جترى أن ميكن ولكن البيوض، بفحص األنواع منيز أن املمكن من وليس الربازية، املادة

طريقاحم عن لتفريقها املعاجلةوالت بعد أو عفوياً املطروحة األسالت يعطي. دراسة بينما
الربازيةيتثفال املادة يف البيض بتركيز باالرتباط النتائج أفضل إيتر بالفورمالني، عدد. ل إن
أنالبي الضروري من يكون أن النادر من حبيث جداً، عايل الطفيلي ينتجها التـي وض

. نركزها
يلي:كافحةامل ما على اإلنسان عند العدوى منع عن.آ: يعتمد باالمتناع الشعب تثقيف

الن السمك املطـأكل غري أو جيدبوخيء البحريات.ب. بشكل تلويث عن واالمتناع
محلة.ج. ربازالب البيئةشراطيالمعاجلة تلوث ملنع التوط.د. ة املناطق السمكويف طبخ جيب نة

درجة ملدة56°إىل لدرجة5م جتميدها أو ملدة10°دقائق ال24م لقتل ذيالنيةساعة
بسبب.هـ. املكتملة غالباً صعب وهذا واألار، البحريات تلويث ملنع خطوات اختاذ

املت املناطق يف االقتصادية يف.و. أثرةاألحوال الداجنة الكالب معاجلة املفيد من يكون رمبا
إطعام عن االمتناع ميكن كما األمساك، اصطياد جيري حيث واألار البحريات منطقة

النيئة األمساك نفايات القطط أو حال.الكالب أية اال: على معظم اإلنسختباراتتظهر ناأن
ألناسوه العريضة للعوساء الرئيسي .خرينآاملستودع

المـراجـع
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المنفذين ذوات DIPYLIDIASIS داء

ICD-10 B71.1

املنفذينوذداء:املرادفات عدوىcestodeشراطيةالعدوى،Dipylydiosisات الكلبية،
.لكلبيةاtapewormشريطيةال

املنفذين:السببيات تبلغDipylidium caninumالكلبيةذات 70شراطية طوال10ً  سم
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مع3و منها، جزء أعرض عند والقطؤأثويا. أسلة60  175مم الكالب هي النهائية طها
ووبعض الربيةالكلبيات الكلب.اهلريات براغيث رئيسي بشكل هي املتوسطة رأسي(األثوياء

الكلب القط)Ctenocephalides canisيـاألمشاط اهلري(وبراغيث األمشاط رأسي
C. felis (برغ يعمل أن اإلنسانوميكن املهيج(وث الكلب) Pulex irritansالربغوث وقمل

الكلبية( متوسطةtrichodectes canis)الشָקعراء بشكل. كأثوياء احلاملة األسالت تنفصل
التفتيل من مجاعي أو جسمstrobilaمفرد تكون التـي األسالت أو الشدف من سلسلة أو

ا. الشراطية للوسط وخترج متحركة األسالت الربازهذه مع أو نفسها تلقاء من . خلارجي
يرقة قبل من تبتلع أن جيب والتـي البيوض، حمررة اخلارجية البيئة يف األسالت تتحلل

البلوغ مرحلة إىل تطورها لتكمل و. الربغوث الربغوث يرقة أمعاء يف البيوض ختترقتفقس
إىل) oncospheresاملصنرات(األجنة هناك تتحول حيث العام كيسانياتاجلوف
اخلاصcysticercoidsمذنبة تطورها تتابع الربغوث يرقة فإن للطفيلي التطور هذا وأثناء

بالغة حشرة تصبح هنيدي. حتـى ع(1991)أجرى أستراليا يف مناًبرغوث9.134لىدراسة
و198 أنكلبا182ًقطة ووجد و%98.5، القطة براغيث الكلب77.5%من براغيث من
اهلرياألمرأسيكانت و2.3%وأنشاط القطة براغيث الكلب1.6%من براغيث من

بامل كيساتوسط،احتوت، ثالثة أو اثنني من أكثر لياتنليس برغوثمذنبة يبتلع. كل عندما
الكيسا فإن منعدية، يرقة القطة أو املنالكلب طريقذية عن الدقيقة األمعاء يف تستقر نبة

وتص املخاطية يف نفسها وتثبت طفيلاهلضم، حوايلياتبح يف البق. يوما20ًبالغة فترة ايإن
القططالتـياألطول يف للطفيلي سنواتهيسجلت .ثالث

اجلغرايف وال:التوزع الكالب وجدت أينما الطفيلي . رباغيثيتواجد
من:اإلنسانيفاحلدوث أقل عن التبليغ األدبيات150مت يف البشرية للعدوى حالة

أغلبها كان وأالطبية املتحدة الواليات يف خاصة الصغار، األطفال لوحظت. روباوعند
الالتينية أمريكا يف تشيلي: العدوى األرغواي،)حالة17(يف فنـزويال،األرجنتني، الربازيل،

بورتوريكوغواتيماال، البشر،. املكسيك، عند جداً نادرة العدوى حتدثإن وعندما
األ كل يف تسجل فإا مفردة تقريباًحاالت (Wijesundera and Ranaweera; 1989قطار

Raitiere, 1992 Reid et al., 1992; Neafie and Marty, 1993; Brandstetter and

(Auer, 1994.
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املنفذين:احليواناتيفاملرض األالكلبيةذات الشراطية شيوعاًهي يفكثر الكالب يف
املتوسط للثوي تقريباً العايل للوجود نظراً األوربية أياملناطق العدوى، انتشار بذاتالربغوث

العاملاملنفذين حول يتنوع ولكنه الكالب يف عايل انتشار. الكلبية سجل 156يف45%وقد

نريوبـيكلباً يف Wachira)مشرحاً et al., 1993)الكالبلخملعينة756يف19.8%؛ فات
األردن يف303يف13.2%؛(Abo-Shehada and Ziyadeh, 1991)يف الريفية الكالب من
Cabrera)األرغواي et al., 1996)،%9.2العظمىريفياًاًكلب315يف بريطانيا (Jonesيف

(and Walters, 1992،أملانيااًكلب3.329يف1.1%و Epe)(1993يف et al.,وجد وقد ،
يف فرادي بشكل أيضاً سويسرا371املرض يف شارداً وقد(Deplazes et al., 1995)كلباً ،

انتشار ووجدت أوروبا يف للثعالب مسوحات عدة مناتأجريت ،3.8%إىل0.2%تصل
يفوق أو مياثل القطط عند العدوى انتشار متنوعإن أيضاً ولكنه الكالب، عند انتشاره

انتشار. متفاوت وجد ملخلفات23%وقد عينات نيجرييا52يف يف  (Umeche andقطة

(Ima, 1988،%23جنوب1.502يف يف مشرحة Baker)أفريقياقطة et al., 1989)،
إسبانيا%20.7 يف مشرحة قطة و(Calvete et al., 1998)يف بر1.4%؛ عينات ازيةيف
أملانيا1.147لـ يف Epe)قطة et al., 1993).

الو:اإلنسانيفاملرض املرض خواص فإنببسبب املنفذينوذداءائية يصيبات البشري
الصغار واألطفال الرضع رئيسي من. بشكل األعراض إسهال: تتألف مثل هضمية اضطرابات
وأرق شهية احنراف هيوجية، العدوى. ومغص، تكون ما عرضيةغالباً من. غري سلسلة يف

تشيلي يف درسوا تقريباًكا(Belmar, 1963)املرضى دائم بشكل يرى البطن انتفاخ طرح. ن
قبل من مشاهدة عالمة هي املتحركة التظاهرآاألسالت أحياناً وهي غالباً، املرضى باء

ط من أكثر وجد وقد للعدوى، حوايلفالوحيد يف واحد احلاالت25%يلي . من
يكون:احليواناتيفرضامل ما املنفذينوذداءلنادراً الشراطيات،ات أدواء مثل مثله

سريرية تظاهرات والقطط، للكالب وبائي. األخرى مسح أثناء بارجيا:يف كغ1.1(1997)مجع
املنفذينوذمن وزنهالكلبيةات عرضي غري كلب إعطاء األر13بعد . كمسهلكولنييكغ

الشرج ִדيج عزي ألنوقد الشرجية املنطقة يف احلاملة األسالت حركة إىل غالباً احلكة أو
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ت بالعدوى املصابة احليوانات نفسهافركبعض هرش حتاول كأا األرض على على. نفسها
حال ملتهبة: أية شرجية كيسات وجود يثبت أعراضاً،مل يسبب أيضاً .مشاֲדةوالذي

وطر العدوى الكالب:االنتقالزمصدر بعضِّتدافع الرباغيث ضد نفسها عن هاوالقطط
الطفيلي حياة دورة استمرار يضمن التصرف وهذا بابتالع.وبابتالعها، أيضاً اإلنسان يعدى

املذن بالكيسانيات منعدية املنفذينةببراغيث بشكل. الكلبيةلذات الربغوث الطفل يأكل
يقبِّ عندما اعارض يسقط عندما أو األليف احليوان يعض أو أول طعامه يف لصقيلربغوث

رطبة مصاصة إىل .نفسه
اإل:التشخيص عند التشخيص، اֱדهريةنسانيعتمد املشاهدة على احليوانات، وعند

احلاملة الفوهاتهل. لألسالت من فوهتني على احتوائها وهي فريدة ميزة الشراطيات ذه
األسلة من جانب لكل واحدة بشرية،التناسلية، شراطية يوجد امليزةوال هذه لديها . أخرى

املنفذي البطيخةنذات بذرة وتشبه للبياض ضاربة تتمدد(الكلبية املقلي) عندما الرز حبة أو
تتقلص( احليوانات). عندما غطاء على تزحف غالباً رؤيتها وميكن كثرياً متحركة وهي

بالعدوى أو،املصابة جلد على أوأو املنعدىحفاظ الطفل أسلة. براز كل كبرياًاًعددحتوي
للشراطية النوعية البيوض من،من جمموعات يف مرتبة 20ولكن تعرف5  أكياس يف

للبيض منتجة بفحص. oviferousمبحافظ البيوض أو األسالت ملالحظة النتائج أفضل حتقق
الربازية املادة فحص من أكثر بالشرج احمليطة املنطقة من . مواد

ال: ةكافحامل اإلجراءات والشراطياتتتألف املنـزل من الرباغيث من التخلص من وقائية
األليفة احليوانات الصغار. من األطفال مراقبة الرباغيثووحيبذ ابتالع من ذلك،منعهم لكن

. صعب
المـراجـع
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الال HYDATIDOSISعداريداء

ICD-10 B67المشوكات ICD-10 B67 Echinococcosisداء

املشوك:املرادفات اداء العداريالحلبيبية،ات العداريةhydatid diseaseداء الكيسة ، .
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الريق: السببيات أو العداري الطور هو املرض هلذا املسبب املشوكة: شراطياتليالعامل
املساكن،حلبيبيةا العديدة املفاصلاملشوكة،multilocularisاملشوكة oligarthrusالقليلة

األخرىفي. vogeliالفوغليةاملشوكةو النويعات أو األنواع ظهرت أحياناًما يفللمشوكة
الطبيةاألدب اليات وضعها فإن حمددتصنيفي، غري أو فيه النهائية. مشكوك للمشوكةاألثوياء
الربيةحلبيبيةا الكلبيات وبعض الداجنة الكالب بعمق. هي ملتصقة البالغة الشراطية تعيش

الدقيقة األمعاء خماطية خبايا وطوهلداخل النهائي 6اللثوي hookصنارة22لديها. مم3 

صغري18وةكبري الرأس،ةصنارة فقطوعلى أسالت ثالث منها. عادةلديها األخرية وتكون
احل األسلة الربازفقط مع وتطرح التفتيل عن وتنفصل البيوض من مئات عدة وحتوي املة
البيئة يف جنين. وتتحلل بيضة كل الصنانري(صنانري6بـ)رةصنامل(اًحتوي سداسي

hexacanth (تطوره ليتابع املتوسط الثوي قبل من يبتلع أن جيب املتوسطة. والذي األثوياء
اخليل املاعز، اخلنازير، األبقار، األغنام، الزرافياتياتهي ،cervids،ةسيويآ(اإلبليات

للثوي. واإلنسان) وأمريكية الدقيقة األمعاء يف املصنرة األمعاء،تتحرر عرب متر املتوسط،
إىل لتتطور تتمايز مث متمايزة غري تكون حيث خمتلفة أعضاء إىل الدموي اֱדرى عرب وحتمل

ال وتدعى الريقي العداريةالطور العداريةالستقي. كيسة مكرومتر250 أسابيع3بعدكيسة
مركزي جتويف وهلا يقارب. بالقطر ما اخلامس الشهر حوايل جدارهاي،سم1تقيس تكون

طبقتني الصفيحات:من من العديد من مكونة صفيحية أو جليدية خارجية تأللئةاملطبقة
العرضي املقطع تشبه والتـي للذريةلالرقيقة منتجة أو منتشة داخلية طبقة وأخرى لبصل،

رقيق خلوي خملى هي الريقي. والتـي االشكل مفردحلبيبيةللمشوكة جوف من مؤلف
ال). unilocularملسكناةوحيدفهي( العداريةداخل بسائلكيسة نفس. مملوء خالل

األنسالت:الفترة حمافظ مغمدةbroodتربعم بدئية رؤيسات وتتطور املنتشة الطبقة من
protoscolicesداخلها الطفيلي يف املعدي العامل تشكل والتـي إىل. ، احملافظ هذه تلصق

يف حبرية تطفو أو سويقة بواسطة العدارياجلدار والرؤيسات.السائل احملافظ البدئية،تعرف
العداري بالرمل العداري، السائل يف حبرية تسبح تشكل. والتـي العداريةالكيساتبعضال

رؤيسات احملافظ تشكل ال وأحياناً عقيمةو،بدئيةحمافظ يرقات تسمى وباملقابل. هذه
طبقتني من معوي جدار هلا البنات العدارية يتشكلالكيسات أحياناً لألم الذي ذاك تشبه
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العدارية الكيسات ب. داخل الثوي يتفاعل الثوي نسيج وينضغط الريقة تتطور تفاعلحاملا
حميطاً كثيفالريقةتليفي ضام العدارية. بنسيج الكيسات هلذه شيوعاً األكثر التوضع أماكن
الكبد احلاالت(هي ثلثي حوايل ربع(والرئتان) يف حوايل أحوال). احلاالتيف يف تتوضع رمبا

والدماغ والعظام والطحال الكليتني مثل األخرى األعضاء بعض يف الدورة. نادرة تكتمل
أوكلبـي كلب يبتلع متوسطcanidعندما ثوي أحشاء الكيسات،آخر فيه تتواجد والذي
الر يتعلق اخلصبة، شرائسالعدارية إىل ويتطور للكلب الدقيقة األمعاء بالغة،جبدار اطية

بعد املعدية البيوض بإنتاج تبدأ 61والتـي العدوىاًيوم47  كيسة. من أنمتستطيع فردة
نوع للروائس، الكبري العدد بسبب البالغة الشراطيات آالف احلبيبيةاملتعطي هيشوكة

النمط مورفولوجيةو. polytypicعديدة ضروب أحناءوجدت يف وبيولوجية بيوكيميائية
املثالخمتلف سبيل فعلى العامل، من العظمىانيتذرتوجد: ة بريطانيا ودورִדا:يف خيلية ذرية

والكالب اخليول تتضمن والكالب. التطورية األغنام بني تدور والتـي غنمية .وذرية
الذريتان ختتلف املختلفة، املتوسطة األثوياء يف والتطور الشكل يف اختالفات إىل وباإلضافة

امل يف والفيزيولوجيةأيضاً البيوكيميائية اخل. ميزات الذرية أن األغنامييبدو إىل تنتقل ال لية
لك النهائية األثوياء هي الكالب أن من بالرغم بالعكس، موجودة.هماليوالعكس الشكوك

إ قابلية حول لإلنسانعداءأيضاً اخليلية الالتينية. الذرية أمريكا سانتا-يف حول عدا ما
ريوغر دوسولماريا، الريقي: الربازيلباتدي بالشكل اخليول تتأثر ما احلنادراً ةبيبيللمشوكة

بالكالب الوثيق قرֲדا من الرغم الشمايل.على الكرة نصف من الشمالية املنطقة تنقل: يف
اذرية الضخمةحلبيبيةاملشوكة واأليائل الذئاب بني تدور Rangifer)و(Alcesالتـي

احلو ذوات إىل الداجنةبصعوبة ذراري. (Schantz, 1982)افر ثالث أستراليا يف : ميزت
الدنغ بني تدور ضاري(واحدة أسترايل القدم)كلب الضخمة الولَّبالكنغر،(والوخفيات

wallaby (واألخريان)تامسانيا من واألخرى قارية والغنم،) واحدة الكالب بني ما تدوران
البيوكيميائية اخلواص ببعض ختتلف والبيولوجيةولكن  (Thompson andوالشكلية

(Kumaratilke, 1982 .التـي الذرية أن السابق السوفيتـي االحتاد يف الدراسات أظهرت
األغنام إىل تنتقل ال واخلنازير الكالب بني اجلز. تدور البيولوجية الدراسات أثبتت ئيةيوقد
األرجنتني يف جينية أنواع أربعة وجود والبشرت(الغنمية:احلديثة األغنام بني الغنمية)دور ،
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تامسانيا األ(من يف والبشرتدور اخلن(procineواخلنـزيرية) غنام camelidواإلبلية،)زيرايف

البشر( Rozenzvit)) يف et al., 1999) .األخرى األنواع على مشابه عمل (Rinderوجيرى

(et al., 1997 .
البالغي الشكل امللستعرف العديدة املأحياناًساكنلمشوكة alveolarisةنخربباملشوكة

3.7تقيس. sibiricensisالسيربيةاملشوكةأو الذي1.2  ذلك من ما نوعاً أصغر وهو مم،
احلبيبية ولديهاللمشوكة كبري27، الرائس23وةصنارة على صغرية األنواع. صنارة ميزت

ال وشكل عدد طريق وعن الناضجة األسلة مميزات طريق علىالرائسعن األثوياء. صنانري
هي الطبيعية القطبـي: النهائية الثعلب خاصة األمحرAlopex)(lagopusالثعالب، والثعلب

vulpes)(vulpes .جنس من األنواع رئيسي وبشكل الربية، القوارض هي املتوسطة : األثوياء
وMicrotusالعكربوClethrionomysالعكبورية خت. Lemmusالالموس، الكالبدمقد
املالداجنةوالقطط الربية القوارض على بالتغذي الدورة تدخل عند ائية كأثوياء . نعديةأيضاً

للثوي الربازية املادة يف موجودة بيوضاً ابتالعها بعد الكبد يف العدارية الكيسة القوارض تطور
حوايل. النهائي رؤيسات60يف العدارية الكيسة تكون ريقةلوخالفاً.معديةبدئيةيوماً

احلبيبية حمافظهلاملشوكة تشكيل من متكنها والتـي ضعيفة جلدية طبقة العدارية الكيسة ذه
احمليطصغريةحضن النسيج وتدمر تغزو والتـي دائم، بشكل النمو احلويصالت. خارجية

و جيالتينـي، بسائل باإلمملوءة الشبيه الشكلي ملظهرها كيسةتبعاً فإن املشوكةسفنج
املساكنا املنخربةوتدعى،لعديدة بالكيسة شائع، املساكن) السنخية(بشكل العديدة . أو

الرؤيسات غياب منالبدئيةيشري الكيسة تنتقل عندما ألنه مناسباً، ثوياً ليس اإلنسان أن إىل
إنتاجها تبدأ الكيسة فإن مناسب قارض إىل قط. اإلنسان أو كلب أو ثعلب يبتلع عندما

الرؤيساتمنعاًقارض فإن بيوضالبدئيةدياً بإنتاج تبدأ والتـي بالغة، لشراطيات بالتطور تبدأ
حوايل يف الربازية املادة مع تطرح .يوما33ًمعدية

البالغيبلغ املفاصلللمشوكةالشكل 3حوايلالقليلة و2  طوالً لهيمم رائس من تألف
و33 كبرية ناضجة26صنارة غري وأسلة صغرية انتهائيةصنارة حاملة النهائية. وأسلة األثوياء

اهل مرياتهي واليغورالربية الكوجر االمريكي(ثل . jaguarundisواليغورندي) النمر
القوطي. والوشق مثل برية قوارض هي املتوسطة agoutiاألثوياء Dasyproctaإىل إضافة
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حمتملة أخرى العداريةشكلت. قوارض امللمشوكةلالكيسة أيضاً،فاصلالقليلة بنات يرقات
رؤيسات مع بسائل مملوءة كبرية خارجية هي غريبدئيةوالتـي وهي اإلنسان، يف غزيرة

كالتـي املساكنغازية العديدة الغازية. للمشوكة غري الكيسة هذه لديها،تدعى والتـي
ورؤيساتزأحيا عديدة غزيرخارجية الكيساتب"ةبدئية .عادة" العديدة

5.6الفوغليةللمشوكةالبالغالشكليقيس ولديها3.9  طوالً كبرية42مم صنارة
كلبـي33و يف وجدت وقد صغرية الدغليك(بريcanidصنارة الصيد  Speothosلب

venaticus (األرجننيذوال مشال إىل بنما من ميتد ه. ي املتوسط احملليالوالثوي :قارض
بالب،Cuniculus pacaالناقوب العدارية. pacaكةااملعروف الفوغليةالكيسة هيللمشوكة

و الكيسات، عديدة العداريةتأيضاً الكيسة عن املفاصلتميز القليلة عددللمشوكة طريق عن
والرؤيسات الصنانري .البدئيةوشكل

اجلغرايف ا:التوزع انتشاراً،حلبيبيةاملشوكة األنواع بشكلمعأكثر توطنية ذات مناطق
أمر جنوب يف اجلنوبيةعايل األروغو(يكا البريو، تشيلي، الربازيل، جنوب ،)يااألرجنتني،

إيطاليا، اليونان، فرنسا، جنوب قربص، بلغاريا، خاصة املتوسط، األبيض البحر ساحل
السابق، السوفياتـي اإلحتاد من اجلنوبـي اجلزء ويوغسالفيا، إسبانيا رومانيا، برتغال،

غرب جنوب األوسط تركياإي(سياآالشرق العراق، مشال)ران، املغرب،(أفريقيا، اجلزائر،
أوغند) تونس كينيا، نيوزيلندا، هذه. اأستراليا، يف مؤخراً ملحوظ بشكل الوقوع وتناقص

املكافحة برامج بسبب . البلدان
املساكنتوزع العديدة الشمايلاملشوكة الكرة بنصف يف. حمدود الطفيلي الداء حيدث

أور وشرق تشيليباووسط ووسط اهلند ومشال والعراق وتركيا السابق السوفياتـي واالحتاد
مشالية مركزية عدة وواليات وآالسكا كندا يف الواليات وبعض اليابان جزر يفوبعض

املتحدةا هي. لواليات أمهية األكثر املوطونة القطبية(التندراتاملناطق اجلرداء )السهول
tundrasو ألوروبا الوسطىسياآالشمالية آسيا مجهوريات إىل باإلضافة األمريكي، وامتدادها

الوسطى والصني السابق، السوفياتـي االحتاد العدوى. من املساكنحتدث العديدة باملشوكة
سويسرا بولندا، لوكسمبورغ، ليشينشتاين، أملانيا، فرنسا، بلجيكا، أستراليا، أوروبا، يف
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(Eckert, 1996) .العد حتدث الارمبا عنوى انامجة املساكنوحلبيبيةاملشوكة العديدة املشوكة
السابق، السوفياتـي االحتاد أجزاء بعض يف مثالً حيدث كما املناطق، نفس يف سوية

املتحدة(وآالسكا وكندا)الواليات ، .
املفاصلاملشوكةتوجد علىالفوغليةاملشوكةوالقليلة فقط، والوسطى اجلنوبية أمريكا يف
م أن النهائيالرغم الثوي كان وملا مترافقة، العدوى منالفوغليةللمشوكةناطق فقط موجود

ت فرمبا األرجنتني مشال إىل العداريكبنما الداء حاالت هذهالعديدون خارج الكيسات
عائدة أو مستوردة املفاصلللمشوكةاملنطقة ذلك،؛القليلة على هذاستعالوة النوعاعرف
امل شرق مشال يف املعتمد،(Salinas-López et al., 1996)كسيكمؤخراً التقرير هو وهذا

الشماليةاملتوفراألول أمريكا .يف
العداري:اإلنسانيفاحلدوث الداء انتشار عناليتفاوت املسبب التقليدي املسكن وحيد
ا اجلغرافيةحلبيبيةاملشوكة املناطق بني ملحوظ يف. بشكل العدوى معدالت أعلى سجلت فقد

وبني الريفية، املناطق يف األغنام تربية خاصة حيوانـي، مصدر ذات صناعات لديها بالد
حمدودة واقتصادية ثقافية وسائل لديهم العداري. أناس الداء انتشار حول املعلومات تعتمد

تشيلي من دراسات أظهرت ولكن غالباً، األطباء تقارير على (,.Serra Canales et alالبشري

املأن،)1999 قبول بدراسة وجدت التـي احلاالت ربع فقط متثل األطباء تشفياتستقارير
بتبصر بعدئٍذ املنشورة البيانات تستخدم أن جيب ولذلك اجلراحة، سجالت على. أو عالوة

رمبا:ذلك التـي العدوى بني منيز أن الضروري من عرضيتإن غري هوةكون والذي واملرض،
عرضي األ. بالتعريف تقاريراملصادر هي املرض وقوع حول للمعلومات تعويالً كثر

يفسامل الالتينية أمريكا يف للمرض تركيز أعلى حيدث اجلراحية، العمليات من تشفيات
اجلنوبية ألمريكا اجلنوبـي واألرغو(املخروط البريو جبال الربازيل، جنوب )يااألرجنتني،

(Arámbulo, 1997)يف السنو: الستينات، الوقوع بنيكان اجلراحية للحاالت 100.000ي

السكان و1.0من البريو األرجنتني،2.0يف 7.8يف يقارب7.9  وما تشيلي، يف20يف
حال. األرغواي أية يعكس:على االنتشار ألن الواقعية غري الصورة تعكس املعلومات هذه

للبلد، الكلي السكان حقيقيوعدد اختطار حتت هم والذين الريف سكان للعدوى،ليس
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عن املسببة العدوى انتشار اكان البريوحلبيبيةاملشوكة األنديز يف موطونة منطقة فيةيف
(Andez)%9.1الكهربائياشخص407يف الناقل وبواسطة وبالتصوير شعاعيا فحصوا
ويسترن(املناعي ورأسا117ًيفWestern blot(،%87لطخة األغنام 104يف32%من

عامانتشاركان. بكال يف سجلت التـي تلك من مرات خبمس أعلى البشرية احلاالت
امل1980 برامج كانت عندما Moro). معلقةكافحة، et al., 1997).املنطقة يفيف العاشرة

ال خط جوار يف الـعتشيلي، اجلنوبـي بني38رض ما 48فإن مواطن100.000من18 
احمل املساخل يف واالنتشار بشرية، عدوى حوايللديهم واملاشية40%لية 15%ولألغنام

إىل. للخنازير وحدها املعاجلة تكاليف السنة300.000تصل يف أمريكي Gutierrezدوالر et)

(al., 1992 .وقوعو فإن رمسية ملصادر السنواتالوفقاً يف هبط قد تشيلي يف العداري داء
الوقو أن وجدت مشفوية حلاالت طارئة دراسة ولكن يفاألخرية، احلقيقي فترةالع

بني1985  1994 ما السكان100.000لكل11.4و6.5تقلب أخرى،.من وبكلمات
املسجلة الرمسية التقارير من مرات بأربع أعلى يعتقد. (Serra Canales et al., 1999)كانت

جنوبؤلفونامل يف مسح وجد وقد التبليغ، نظام يف ملشاكل نتيجة هو الواضح االخنفاض أن
بشري) 100.000لكل26.7(حالة16: 1994عاماألرجنتني سريولوجي انتشار معدل مع

يف1.3%يبلغ طفيلي الكالب2.3%وانتشار Larrieu)من et al., 1996) .جنوب يف
مؤخراً:األرغواي يف(1.6%)حالة156شخصت العدارية الكيسة داء اًشخص9.515من

سريولوجي أو الصوت بفائق انتشار.(Carmona et al., 1998)افحصوا حيدد أن ميكن
متنوعة تشخيصية بطرائق الناس عامة عند تشيلي. العدوى تشريح: يف جثة115.819كشف

عام بني من359: 1970وعام1947أجنز البشريالحالة العداري ) 100.000لكل310(داء
مات 53.014يف) 100.000لكل204(108و ألشخاص مشرحة موتجثة هذهمفاجئاًاًوا ،

أعلى هي العدوى انتشار على 40التقارير نفس25  خالل للمرض املقدر االنتشار من مرة
األخرى. الفترة الالتينية أمريكا بالد بعض: يف صحية، مشكلة العداري الداء يشكل ال

البشر عند املرض تسجل مل وبعضها فرادية حاالت لديها موطونة. الدول جيوب يفيوجد
األ يربون باسيفيكي أصل من أناس بني املتحدة كاليفورنيا،اغنالواليات مشال منطقة يف م

مكسيكوو ونيو إلريزونا األصليني السكان وبني آالسكا، يف األسكيمو حال،. بني أية على
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ا املئوية النسبة تكون مستوردةقد كاليفورنيا يف ملحوظ بشكل نوفان. ملتركزة دو وجد
أصل25أن1995ورفاقه البالد،(89%)اًمريض28من خارج ولدوا قد أجنلوس لوس يف

الوسطى19و آسيا أو األدنـى الشرق من مهاجرين األبيض. كانوا البحر ساحل يشكل
بامل وذلك األعلى االنتشار ذات املناطق من واحدا أوروبا يف باملاملتوسط فقط خروطقارنة

اجلنوبية ألمريكا لل: اسيآيف. اجلنوبـي انتشارات أعلى غربعدوىتوجد جنوب يف
وتركيا( اجلنوبيةو،)العراق اجلمهوريات الصني،ليف ويف السابق، السوفياتـي الحتاد

الصني. واليابان يف أقاليم ستة عام26,065سجلت: يف بني العداري للداء جراحية حالة
عام1990و1951 بعد ا1980والغالبية يف شامل مسح وجد وقد معدالتملناطق، أن الزراعية
4.5%هيالعدوى بالتصوير،%0.5  البشر 90%عند و%3.3  األغنام 71%يف يف%7 
العدوى.(Chai, 1995)الكالب معدل أن منغوليا غرب مشال يف سريولوجية دراسة وجدت
بدوي334يف5.2%كان نصف Watson-Jones)راعياً et al., 1997) .أفريقيا ناطقامل: يف

القارة من الغربـي الشمايل اجلزء ويف كينيا هي للعدوى األعلى معدالت مسح. ذات أجري
ووجد الصوتية فوق األمواج بتقنيات ليبيا يف يف399حديث بطنية اًشخص20.220عدوى

إجيابي(69%)233؛(%1.7) أيضاً كانوا مبمنهم باألنـزميني املرتبط املناعي املمتز قايسة
(Shambesh et al. 1999) .منطقأوقيانوسيا أيضاً عايلةهي انتشار معدل. ذات يقدر

بـ أستراليا يف البشر يف و100.000لكل1.2املراضة يف100.000لكل2.3مواطن مواطن
املكافحة برامج تعد أن قبل . نيوزيلندا

عن املسبب البشرية العدوى حدوث أن اعتقد املساكنلقد العديدة فركااملشوكة دياً،ان
توطن للمرضيةومبعدل عام91شخصت. منخفض من فرنسا يف عام1970حالة ،1980إىل

وسويسرا أملانيا يف مما باملقارنة االنتشار ملعدالت الوحيدة. ومساوية معدلذاتاملنطقة
العايلاال السكان1%(نتشار إجراءات) من أسست حيث اليابان يف ريبون جزيرة كانت
حال. افحةللمكفعالة أية البشري: على العدوى انتشار يف واضح ارتفاع هناك نامجةلاةكان

منذ الطفيلي هذا من1990عن الشمايل اجلزء اآلسيويةيف (,.EurasiaRomig et alأوروبا

املساكنانتشار. 1999) العديدة أوروبااملشوكة هي: يف الثعلب عند1%  50%يف العدوى
نادر والقطط هوواال(<1%) ةالكالب البشر عند لكل1.4إىل0.02نتشار حالة
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أن100.000 من الرغم وعلى احلاالت، أغلب يف يعتربالشخص فإنه جداً شائعة غري عدوى
مناًهام أعلى الوفيات معدل ألن جدا90ً%جداً مكلفة واملعاجلة عالج، (,Eckertبدون

عام. )1996 لـ1990يف دراسة أخذو606وجدت منشخص إقليما من الشعب عامة
أنبغانو التصويروإجيابي8.8%الصني، باستخدام دراسة أثبتت وقد للطفيلي، بالنسبة املصل

يف العدوى التالية السنة يف أجريت سريولوجية وفحوص الصوتية فوق من65%باألمواج
ا. (5%)شخصا1.312ً الكالب فحص املساكنالداجنةوجد العديدة 10%يفملشوكة

(Graig et al., 1992)ذلك بعد يف584وشخصت الصني7حالة يف أن. أقاليم قدر لقد
من يتراوح من2.8%  19.2%االنتشار تتراوح . (Jiang, 1998)2.4%  5%واملراضة

ال86شخصت للداء عامعداريحالة حتـى املنطقة1998البشري يف الالتينية أمريكا يف
األرجن نيكاراغوا والفوغليةاملشوكةإىل32عزيت: تنيبني املفاصلاملشوكةإىل3، ،القليلة

سورينام( يف عينيتان قلوحالتان وواحدة الربازيليفنـزويال يف و)ية مل51، املسبب عاملها
صنانري ألن موجودةالبدئيةرؤيساتالحيدد تكن حاالت. (Basset et al., 1998)مل سجلت

العداري الداء من نيكاراغوا،بشرية كوستاريكا، تشيلي، األرجنتني، يف الكيسات العديد
احملتمل ومن نامجةاألرغواي، تكون املفاصلاملشوكةعنأن منالقليلة مستوردة حاالت أو

البلدانالفوغليةاملشوكة هذه يف موجود غري األخري للنوع النهائي الثوي ألن
(D’Alessandro, 1997).

ا يف نتوقع: حليواناتاحلدوث أن العايلجيب االنتشار مناطق كل البشريةليف لعدوى
ا معدالًحلبيبيةباملشوكة املتوسط، الثويني من كل يف احليوانات عند الطفيلي للداء عالياً
السابق،والنهائي املقطع يف النوعية األمثلة بعض ذكرت يف. وقد الكالب عدوى معدالت
مناملناطق األكثر كبري30%املوطونة بشكل يف. موجودة عالية أيضاً العدوى معدالت
العاملااألغن من عدة أجزاء يف أمهية األكثر املتوسط الثوي المعدلتتغري. م، يةعدارالكيسات

املناطق يف املساخل يف وجدت مناملالتـي الالتينية أمريكا يف التوطن 95%فرطة يف%20 
املذبوجة األع. احليوانات املعدالت احليواناتوجدت ذحبت حيث الريفية، املساخل يف لى

املاعز اخلنـزير، املاشية، يف أيضاً عالية انتشار معدالت وجدت وقد األرجنتني. املسنة، يف
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تشيلي:واألرغواي يف اخليول، يف العدارية الكيسات توجد منخفض: مل ،(0.29%)االنتشار
منط يف كان دوسولقبينما غراندي ريو من حوايلالربازيبة علماء. 20%ل لبعض وفقاً

الذرية فإن من) الساللة(الطفيليات خاص حيوي منط هي اخليول تعدي املشوكةالتـي
احليواناتتوالتـياحلبيبية من النوع هذه مع السببيات(كيفت من). انظر أخرى أجزاء يف
األغنام- العامل يف العالية االنتشار ملعدالت وإضافة األوسط، الشرق عالهناك،مثل انتشار

هي والتـي والذئاب آوى، وبنات الكالب، ويف متوسطة، أثوياء هي والتـي اجلمال، يف
ائية البلد. أثوياء بعض يف مهمة متوسطة أثوياء هي . اناجلواميس
يصل عناقد النامجة العدوى املنتشار العديدة الطبساكناملشوكة النهائي الثوي عي،ييف

عال لنسب النواحي،الثعلب، بعض يف آالسكا6%وهيية يف الكالب يف الوالياتبتقريباً
املتوسطة. املتحدة األثوياء القوارض، املليف العديدة منخفضساكنلمشوكة العدوى معدل ،

من ويتراوح . 10%إىل2%نسبياً
العدوىي انتشار عن القليل املفاصلعرف القليلة اءاألثوي(الربيةاهلرياتيفباملشوكة
املتوسطة(والقوارض) النهائية الفوغليةالعدوىوجدت،)األثوياء 425من96يفباملشوكة

كولومبياالثوي،)الناقوب(باكة يف امللتقط الرئيسي Rausch)املتوسط et al., 1981) .
اإلنساناملرض الصنانرياجلننييهاجر:عند اجلرياناحلبيبيةللمشوكةالسداسي عرب

عاد حتـىالدموي ببطءمناًجزءمريستعة، ينمو سنوات، عدة ويبقى الرئة، أو الكبد
أن دون صامت، سريريةيسببوبشكل عالمات أو كبرية نسيجية تظهر. تفاعالت

األقنيةعندما،عادة،األعراض أو احمليط النسيج تؤذي أو لتضغط كاف بشكل الريقة تنمو
ال. بوظائفهاوتتداخل املستضد امتصاص الشخصحيسس الثوي قبل من ورمبا،غالباًطفيلي

فرط ظاهرة احلبيبيةكيسةألنو. ساسيةاحليسبب وحيداملشوكة حيز تلك،لديها عكس
فإن األخرى، لألنواع الطفيليالعدوىالعائدة ֲדذا العداريداءالعادةدعىتالبشرية

املسكنالأوالكيسي فترالكثري. وحيد طيلة عرضية غري الكيسات الشخصمن حياة ة
فتح عند وتشخص فقطاجلثةاملنعدى؛ الشعاعي بالتصوير أو جراحة خالل وتعزى،أو

أخرى ألسباب حلوايلوجدت.مجيعها من190.000مراجعة تشيلي يف أجريت مشرحة جثة
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عام 1947عام الداءحالة568من336أن1984إىل املخيمن من79و(64%)العداري
داء116 من املذنبةلاحالة اجلثث(68%)املخيكيسات هذه تشريح خالل اكتشفت .قد
العداريمن الداء أعراض أن الواضح من فإنه وحيدالكيسيهنا علىتعتمداملسكنأو

وحجمها الكيسة شيوعاً. توضع األكثر الكبدهوالتوضع احلاالت70%إىل65%(يف ) من
الرئتان احلاالت25%حوايل(تتبعه رمباأنعلىمؤشراتوجدت.)من الكيسات توضع

وهكذايعتمد احلبيبية املشوكة ذرية حالة: على احلبيبيةيف يفاملشوكة الشماليةاملنطقةالربية
الوالتـي بني ما التوضع:والذئابالربيةcervidsزرافياتتدور البشرالرئوييسود بني

ذرية عن املسبب ذلك من سالمة أكثر عادة الداجنةاحلبيبيةكةاملشوواملرض تتوضع. للحلقة
يف املرضى من صغرية مئوية نسبة يف أخرىأعضاءالكيسات نسج تصل. أو إىلالكيسةقد

منو يكون التـي املواضع يف السائل من لترات عدة وحتتوي جداً كبري مقيدهاحجم غري
برضميكن. تشرحييةببنـى الكيسة متزق ينتج املرضىحأن يف احلساسيةفرطياملخارجي

ر ووذمة تأقية السريعويةئصدمة االمتصاص أوللمستضدبسبب الصفاقية املصليات عرب
انبذار. اجلنبية هو الكيسة متزق عن آخر خطري أوةاريدالعالكيسةناتج البطنـي اجلوف يف
املصلياتيـاجلنب يف اجلديدة الكيسات من العديد وتشكل الكيسة. ، متزق يسبب قد

أخرىشصمات أعضاء يف األحيان وبعض أيضاً، الرئتني يف يف. ريانية مهم املبكر التشخيص
متعددةاإلنسان أماكن يف انبذارها من ذلك يلي وما الكيسة ومتزق املضاعفات تستخدم. ملنع

سنوات لعدة بامليترونيدازول غريبالنسبةاملعاجلة إىلالقابلةللحاالت يؤدي مما للجراحة،
.كثريةحاالتيفالكيساتنقص

الكبديتتوضع العداري الداء يف الكيسات يقارب(أغلب الفص) 75%ما ،األمينيف
املعميقاًتتوضعوقد جليسونأونتيف حمفظة حتت سطحي داخل. بشكل الكيسات تسبب

النسج ضمور وحتدثاحمليطةاملنت الصفراوية، والطرق األوردة على الضغط خالل من
ور ثانويةوالذي،اًصفراوياًكوداحتقاناً بعدوى خيتلط احملفظةرمبا. رمبا حتت الكيسة تنمو
أمامية(لألعلى علوية إىل) كيسة واحلجابوتلتصق داخلوتفتحاحلجابالكيسةتعربقد،

أو تلتصق أن تستطيع حيث الصفاقي اجلوف باجتاه تنمو رمبا أو الصدر، داخلتفرعجوف
اֱדوف البطنية علىيف. ةاألحشاء عداريةجراحةاأجرواًمريض677دراسة : كبديةلكيسات
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عسر(1996)ورفاقههريناندووجد أعراض كانت شيوعاً األكثر السريرية التظاهرات أن
ال(60%)اهلضم الزاوية يف جمسوسة كتلة أو كبدية واألمل(58%)اليمنـىولونيةقضخامة

مفردة. (%46) كانت الكيسات األمين(66%)أغلب الفص األكثراملضاعفة. (65%)ويف
كانت للجراحة لالستشفاء. صفراويالناسورالشيوعاً املتوسطة الفترة يوما25ًكانت

للمرضمعدل. 1.6%والوفيات املتوسط كالاالنتشاركانو؛39كانىالعمر يف نفسه
الرئتان. اجلنسني هو شيوعاً األكثر الثانـي يفتتوضع: التوضع السفليالكيسة ،عادةالفص
أكثريفواترمتوبشكل اليمنـى كمامنالرئة الرئتني، يف الكيسة وجود يكون رمبا اليسرى،

أو عرضي، غري الكبد، الصدريتظاهرقديف من املصاب اجلانب يف األمل مثل بأعراض
عندما( الكيسةجافسعال،)حميطةالكيسةتكونخاصة متزقت إذا قياء الدم، نفث ،،
الصدرو تشوه تقشع. أحياناً العداري(سةيالكحيدث الداء) القيء يف التواتر بعض مع

يسمح ورمبا الرئوي هريوياهيوتودرس. الشفاءبالعداري السريرية(1999)بزدي اخلواص
لـ لدى40والوبائية كان الصدري، العداري بالداء رئويةمنهم32مريضاً .كيسات
احلجبالداء خيرب يسببالعداري حيدث. العفويكسرالوالنخر، التوضع هذا أن يقدر

احلاالت1%يف العصبـيالعداريالداءحاالت. من اجلهاز مثل احلياتية األعضاء يف
والكلى القلب وخيملديهااملركزي الكمون. انذار املخي) الشفاء(فترة العداري للداء

وأربيف)أشهر8حوايل(نسبياًقصرية السكان األطفالأشهرعةعامة أسبانيايف. يف
(Jiménez-Mejías et al., 1991):وحيدة،(74%)املرضىأغلبلدى يف74%كيسة

األمين كانتويف،الفص احلاالت عناملرض. املنتداخلالكيسةنصف املشوكةالناجم
املساكن مترقأوالعديدة العداري السنخي العظمى. وخبيثالداء الغالبية يف منتتوضع

الكبد، يف املساكن العديدة الكيسة أخرىونادراًحاالت أعضاء . يف
صغري،الكيسةتبدأ: عامبشكل واخلارجي،تشكلوالتـيكحويصل الداخلي بالتكاثر

املنتش للغشاء كل،املنشأ يف متعددة الفجواتجتاهاتالاحويصالت املتعدد مظهرها . معطية
فترة، بعد املركز الكوينتخر حتدث. جيالتينيةهالميةمبادةمملوءةيسةتصبح أن نقائلميكن
ثانوية كيسات خمتلفةيفمشكلة املخاطية. أعضاء الكارسينوما ألعراض مشاֲדة الداء أعراض

التطور السنخي. الكبديفالبطيئة العداري عدوىإذاحبمىمصحوبغريالداء هناك يكن مل
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يسبب. ةثانوي وغالباًضخامةولكن طحاليةكبدية، األكثر. ضخامة املرض حاالت يف
بطيءكنتيجةنوالريقااحلنبيظهر:تقدماً املرض سري الكبد، داخل الباب وريد توتر الرتفاع
سنواتالعالماتتظهر. دائماً عدة منالعمرمتوسطكان. بعد جمموعة يف33يف حالة

و53املتحدةبالوالياتالسكااآلأسكيمو أنناالباحثقدرسنة، وروش قد30ويلسون سنة
األعراض ظهور حتـى العدوى زمن من شيوعاًكانت. مرت األكثر ضخامةهيالعالمات

مشتقة جمسوسة بطنية وكتلة غالبيةالذيالوقتيف. الكبدمنكبدية فإن األعراض فيه تظهر
تستطيع ال جراحيةإجراءاملرضى غرسةمميتاملرض. عملية . عادةعضويةدون

بشرية72علىدراسةيف عنالعداريالداءمنحالة الناجم الكيسات املشوكةالعديد
املفاصلاملشوكةوأvogeliالفوغلية 80%يفاآلفاتأن(1997)ألساندرو. دوجدالقليلة

أخرىمن أعضاء أو بالكبد حمدودة كانت األكثر. احلاالت هيالعالمات كتلتواتراً
يفمستديرة جمسوسة وزنانـزعاجكبد،الضخامة،الكبدقاسية نقص أمل، بطنـي،
ويفكلكانت.ومحى. ملحوظ مميتة، وريد25%احلاالت توتر لفرط عالمات هناك
عرضية10%كانت.الباب احلاالت بشرية. من حاالت لسبع دراسة العداريمنيف الداء
عنالعديد الناجم العالمات(1992)منليوجد:vogeliالفوغليةاملشوكةالكيسات أن

هي شيوعاً بطنـي: األكثر وزن،يرقان،كبديةضخامة،أمل دم،فقد نفث،محى،فقر
جمسوسة،،دموي بطنية التوتروفرطكتل حاالتلوحظت(.بباوريد أربع تكلسات) يف
كانتالتوضعاتكبدية، تكراراً املساريق) حالتني(الرئتني) حاالت6(الكبد:األكثر

). واحدة(والبنكرياس) ةواحد(الطحال) نيتاثن(
املعاجلةلتقدير أن نتذكر جيب العامة الصحة يف العداري الداء اجلراحةاملختارةأمهية هي

يستطيع. طويلاالستشفاءأنو للعمل60%حوايلال العودة جراحي عمل هلم اֱדرى من
بعد أشهر أربعة حوايل أو6مدةعاجزينتقريبا40ً%يصبحواملشفى،مغادرةحتـى أشهر

.أكثر
احليواناتاملرض مناألعراضترىال: يف البالغ بالشكل املطفولة الكالب عند السريرية

احلبيبية واخلالديحصل. املشوكة أكثر(Barriga and Al-khalidi, 1986)بارجيا منعلى
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الطفيليات5.000 وزنهمنمن أعراضي ال كلب سببتأناحملتملمن. كغ8.5أمعاء
الطفيلياتالعدوى من كبري األثوياءتوجدمل. األمعاءالتهاببعدد يف حمددة سريرية أعراض

الداجنة احلبيبيةلاملتوسطة أو؛لمشوكة الكبد يف املتعددة الكيسات حاالت يف حتـى
جيعلهأنإىلالدراساتبعضتشريقابلبامل. الرئتني مما أمسن تصبح املطفولة أكثرااألغنام
هرֲדللمفترسنيجذباً .افيعيق

العداريمصادرةيسبب بالكيسات املصابة اقتصادية)األكبادخاصة(ةاألحشاء خسارات
بـهذامنينتج. واضحة يقدر ما فقد يف1.500.000 اإلجراء سنوياً األحشاء من رطالً
األرغواي. لنداينيوز يقارب:يف تصا60%ما البقر أكباد كل العداريالدابسببدرمن ء

أحشاء أن قدر لقد املتوارقات، ومننيمليونوداء سنويا3.5ًاملاشية تصادر األغنام من مليون
مسببةاجلاملخروطيف بـنوبـي مقدرة يف6.3خسائر أمريكي دوالر األرجنتنيمليون
تشيلي2.5و يف أمريكي دوالر تضاف. مليون أن واجلراحيةتكاليفجيب الطبية العناية
اخلسائرلل إىل طويل. املواشياقتصادمنهايعانـىالتـيمرضى 6حوايل(عادةاالستشفاء

جراحية). أسابيع حلالة االستشفاء 1.500هيمضاعفاتدونالعداريالداءمنتكاليف

إىل أمريكي وتشيلي2.000دوالر األرجنتني يف . دوالر
املسالعديدباملشوكةاملنعديةالثعالبتتظاهرال حتـىاكنة سريرية عندمابأعراض

عدد أمعائهامناًضخماًتؤوي يف أخرىمن.الطفيلي يفلعدوىا:ناحية الريقي بالشكل
مميت . اًكبريالكيسيالعبءيكونعندماغالباًالقوارض
وطرمصدر أمهيةاألكثراحللقةهيكلبخروفكلبحلقة: االنتقالزالعدوى
ال أخرىاملوطونةاطقاملنيفتطفلالستمرار ومناطق اجلنوبية أمريكا من اجلنوبـي اجلزء يف

العامل يف أمهيةتوسطةاملاألثوياءهياألغنام. عديدة الوحيدبالنسبةاألكثر العداري للداء
احلبيبيةعنالناجماملسكن أسباباملشوكة احليواناتبنيمرتفعالعدوىعدلم:لعدة هذه
أكثر90%عادة الكالبترافقباألغنامتعيش.خصبةִדاكيسامنأو مع أا. وثيق وحيث

لالستهالك تذبح املزارع،العائليغالباً تطعمفإنيف املكما.عادةللكالباألحشاء خروطأن
تقريباًاجلنوبـي لألغنام عاٍل تركيز ذات منطقة هي اجلنوبية من50%تعيش: ألمريكا
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مس10%علىةالكلياألغنامجتمعات للقارةمن الكلية األرض يفعدد: أخرياً. احة الكالب
عايل األغنام .مزارع

بربازاألغنامتلتقط ملوثة مراعي برعي العداري الداء األخرى املتوسطة الكلبواألثوياء
الشراطية بيوض على أو.احلاوي العشبية األرض على مباشرة البيوض هذه عنحتملتوضع

الرياح أو املطر طريقالكالبتنعدي. طريق عن كيساتأبدورها على احلاوية األحشاء كل
دور. عيوشةبدئيةرؤيساتمعخصبة يلعب ال متوسط ثوي مليفاًاإلنسان ما الطفيلي نقل

حلوم آكل قبل من هذاعلى.يؤكل من أحشاءالصحيةعادتهجتعله: الرغم الكالب بإطعام
الستمراعداريةكيساتحتوي الرئيسي العدوىالعامل أن. ر البالغةشراطيةالعيشتميكن

احلبيبية العامللمشوكة حوايل الكلب أمعاء ملدة. يف خصبة تبقى 10لكنها . فقطأشهر6 
تتوقفلذلك االعدوىسوف أوقف إذا الكالبعدوىإعادةنسانإلنظرياً بإطعام الكالب

نيئة ال. أحشاء احليوانات تبقى كأثويوالتـيداجنةقد متعمل ثانوية الوقت،عديةناء من ملدة
بيوضمنبالرغم البياملشوكةأن للعوامل أنيةئمقاومة لو لتوقف كانت العدوى حلقة لكن

األحشاء إىل الوصول من منعت .املنعديةالكالب
عدداألسلةحتوي احلبيبية للمشوكة البيوضجداًاًصغرياًاحلاملة 800من(من  200 (

تلك مع قطعةيالتـمقارنة أن يقدر آالف، عدة حتوي والتـي األخرى الشريطية للديدان
احلبيبيةمنفقطواحدة أسبوعنيتֱקاملشوكة كل . (Lawson and Gemmell, 1983)طرح

املنخفض احليوي الكامن هذا عن احلبيبيةيعوض وشدةللمشوكة العايل يفالعدوىباملعدل
للريقة الالجنسي والتكاثر النهائي املتوسطالثوي الثوي بق. يف أمهيةايوقت له البيوض وتفرق

عظيمة للجفاف. وبائية قليلة مقاومة لديها املختربودرجاتالبيوض يف العالية . احلرارة
احلبيبيةبيوضتستطيع ثالثاملشوكة ملدة الرطب الرمل أو املاء يف تبقى يفأسابيعأن
بدرجة225م،º30درجة بدرجة32ومº6يوم º21يوم  (,Lawson and Gemmellم10 

أن: أيام10بعد. 1983) وضع80إىليصلاملتشععالتفرقأثبت الذي املكان من فيهم
رمبا أخرى، ديدان لبيوض بالنسبة أبعدقادرةتكونالرباز مساحات حتـى االنتشار على
اجل طيور مثل ميكانيكية نواقل واملفصلياتيفةبواسطة للتربةالفيزيائيالتركيبيساعد. ،

البيوض بقاء مدة طول حتديد يف أيضاً النباتـي الغطاء ونوع . ونفوذيتها
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عارض ثوي هامكمااإلنسان الكالب مع املباشر ومتاسه احلاملةتوجد. قلنا، األسالت
تتجمع أن وميكن الربازية، املادة سطح على تتحلليفمبدئياً حيث الشرج حول املنطقة

جسمه،الكلبحيمل. البيوضطلقوت من خمتلفة أجزاء إىل ويوصلها لسانه على البيوض
تصبحميكن احليوانملوثةشخصأيديأن وممارساتالتماس. بلمس الكالب مع القريب

السيئة الشخصية قبل(النظافة اليدين غسل عدم من)األكلمثل العدوى نقل يف مهمة عوامل
البشر إىل هام. الكالب امللوثللعدوىخرآمصدر واملاء اخلضار يكون أن ميكن انالبشرية

املنعدىبرباز للذباب. الكلب أيضاًللربازاآلكلميكن للبيوض ميكانيكية كنواقل يعمل .أن
عادة،على الريف لسكان عدوى هي العداري الداء أن الكالبتوجدلكنالرغم

احلضرية املناطق يف للمرض البشرية واحلاالت بنيمعدالتبنيالفرق. املنعدية العدوى
الكالب مع لعالقتها انعكاس جمرد هي والدينية األثنية مثالًيف. اֱדموعات علىألوحظ: لبنان
املسلمني بني منه املسيحيني بني العداري للداء انتشار القرآن،معدل الكالبينصألن أن

حيوانات القدمية. "وسخة"هي والثقافية الدينية وغريالعايلالوقوععنمسؤولةالعادات
غرب مشال يف توركان قبيلة أعضاء بني العداري للداء البدائية،. غينيااملعتاد القبيلة هذه

حوايل تضم الباحثني،150.000والتـي انتباه لفتت الكالبيعيششخص، من كبري عدد
القبيلة أعضاء للعدوى،مع عال معدل لديها كمزلقبرازتستخدم. والكالب الكلب

وهمو فقطإماكدواء، األرض من رقيقة بطبقة يغطوم أو موتاهم يدفنوا منمما،أال جيعل
اجلثث تأكل أن للكالب من1.500منكثرألأجري.(Macpherson, 1983)املمكن

عام بني جراحة حاالتمعدليتفاوت. 1980و1965التوركان على املعتمد السنوي الوقوع
من املرضى من إىل100.000لكل220االستشفاء اإلقليم من الشمايل اجلزء يف السكان من

اجلزء100.000لكل18 املوجوداتويعكس؛(French and Nelson, 1982)اجلنوبـييف
األرغواي111يف يف الرئوي العداري بالداء والذين(Yarzábal and Capron, 1971)مريضاً

رؤيسات حتوي ال التوركانيني154من60%إن. بدئيةكيساִדم املرضى يف كانتكيسة
.خصبة
آالسكا،يف الشمالية، أمريكا يف هوالركتك وكندابمنطقة املتحدة الداءيوجد: الواليات
الذئبالالعداري بني تنشأ برية حلقة يف املسكن من(Canis lupus)وحيد عديدة وأنواع



راطيات298 وادات (األدواء الديدانية) : أدواء الشُّ الدُّ

الد. الزرافيات احللقة عن مستقلة أخرى برية حلقة الدينغيفاجنةوجدت بني ما أستراليا
والمثلوخفياتوال يفاحلبيبيةللمشوكةالتفتيليالشكلوجد. ولبالكنغر األرجنتني يف

من أنواع يفووجد،Dusicyonجنسمنالثعالبثالثة الريقي ربيالرنباألالشكل
من. األوربـي الشمالية املنطقة يف حيدث ما عكس عدوىأنيبدو: يتنيمريكاألوعلى

احللقة من مشتقة األرجنتني يف الربية .الداجنةاحلياة
السنخيللداء املساكن(العداري العديدة بؤر) املشوكة الكرةيفطبيعيةعدة نصف
الثعالبالطفيلييدورالشمايل، بني ،النهائيةاألثوياء،VulpesوAlopexاألجناسمنما
علىاإلنسانيصبحقد. املتوسطةاألثوياء،arvicolineوالـmicrotineالـوالقوارض

أو ميتة ثعالب مع يتعامل عندما الشراطية بيوض مع عرضي جداولشربيمتاس من املاء
املنعدية الثعالب برباز حتمل. ملوثة أن االكالبميكن داخلإىلالعدوىلداجنةوالقطط

الربيةعندمااملنـزل القوارض القوارضالاֱדتمعيصبحأنميكن.تصطاد فيه ذي
التوطنبؤرةغزيرةوالكالبarvicolineالـ يف،مفرطة حدث قرىبعضكالذي

الشمالية أمريكا تندرة من تعمل. األسكيمو أن ناقلةاآلاحلشراتميكن كأثوياء للرباز كلة
للبيوض دراسة. ميكانيكية يفأجريتوجدت العدوى بفرنسا أوفرجن 943من2.4%يف

التـيت. ةأسوراملscheman)terrestris(Arvicolaالقوارضمن املنطقة يف االنتشار غري
مناصطيدوا التوزع4.6%إىل0%فيها أن يوحي من23من2؛فقطبؤريوالذي
خصبة(8.6%)احليوانات يرقات لديها املنطقة. كان نفس (Vulpesثعلبا70ًمن8.5%:يف

(vulpesو التفتيلي، الشكل يفمخسحدثتآوت حدثت بشرية سنوات10حاالت
(Pétavy and Deblock, 1983).

املفاصلواملشوكةالفوغليةاملشوكةدورات يعدى. حصراًبريةالقليلة االنسانرمبا
ببيوض عارض املفاصلواملشوكةالفوغليةاملشوكةاملشوكةبشكل القططمنالقليلة براز
القوارض تأكل . تشرةاحملالتـي

السريريةداًااعتمالبشريالعداريالداءتشخيصبتبهيش:التشخيص األعراض على
الوبائية احملوريطرائقتستخدم. والظروف والطبقي الشعاعي التصوير مثل التصوير
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الومضانـي؛الصوتوفائقاحملسوب، والتصوير أاويف، فهيالحني التشخيص تثبت
لألخصائيني الصوت. مفيدة فوق باألمواج هيالتصوير غرياخليارية اقتصادي، ألنه األول
و بسيط كيساتدقيقغازي، باألشعةوالتـي،متطورةويكشف توجد أن ميكن ال عادة

بيولوجية. (Suwan, 1995)السينية مناعية اختبارات الداءيفعديدةاستخدمت تشخيص
البشري احلبيبيةالعداري تثبيتاألدمداخلكازونـياختبارابينهمنو. باملشوكة ،املتممةة،

املباشرالتراص غري والرحالنتراصوالدموي تساحبوالناعياملكهربائيالالالتكس
املضاعفelectrosyneresisيبـكهرال للمستضدةاملضاداألضدادلكشفواالنتشار

اختبار. 5arcالقوسي حل اختباروالرحالنELISAإليزاعملياً أو الكهربائي لطخةاملناعي
كا. رينويست حساسداخلزونـياختبار غري للتشخيصجداًاألدمة نوعي بينما. وغري
الوبائيةستخدميكان ترإنف،للمسوحات ورقة على الدم نقاط املمكنجيعلحيشجتميع من
ونوعيةتقنياتاستخدامنآلا جداً حساسة هي والتـي تثبيت. كبريةبنسبةسريولوجية، إن

غالتراص،املتممة ليسالدموي الالتكس تراص واختبارات املباشر، تفوقفائدةاهلري عملية
وحساسيةوهي،ELISAاإلليزا نوعية املعتمدة. كبريبشكلأقل التقنيات مشاهدةعلىإن

arc 5القد املستضد أن وجد عندما عنها اًينوعيكنملrespectiveميثلهاذيتֱקخلي
مشخصة(1995)ورفاقهنافاريتاكتشف. شراطياتلعدةولكن،فقطللمشوكة إليزا أن

الداء96.6%يف مرضى هلالعداريمن ولكن داءتفاعلا، مع داءواتالشريطيمتصالب
املباشر. الصفر غري الدموي التراص املرضى86%شخص متصالبةأعطىلكنمن تفاعالت
للـاختبارشخصو،أيضاً املضاعف ملarc 5%79االنتشار ولكنه املرضى إجيابيةيعطمن
كاذبة. كاذبة إجيابية أعطى فقط ذلكعالوة. إليزا ليسمبستضداتاالختبار: على انتقائية

والنوعية احلساسية عايل منولكن،فقط خمتلفة بأنواع املسببة العداوى بني مييز أن ميكن
املساكنالعديدللمشوكةبالنسبةفإليزا. أيضاًاملشوكة املثالة سبيل يفأظهر: على حساسية

عكس. 97%يفونوعية%93 احلبيبيةعلى للمشوكة أخرى حساسيةالذياليزا أظهر
Helbig)99%ونوعية%89 et al., 1993)يبدو ولكن واسعةاختالفاتهناكأن،

املخ بني لالختبار والنوعية املختلفةاتبتباحلساسية نافريتسبيلفعلى. ر وجد ورفاقهاملثال
فالدي(1995) أنيف بتشيلي باجلراحة(96.5%)اًمريض29من28فيا املثبت العداري بالداء
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الليزا، إجيابية تفاعالت والصְקوأظهرأظهر الشريطيات داء ولكنفَمرضى كاذبة، إجيابيات ر
أرنـي يفإأن1996ورفاقهسجل فقط إجيابياً كان اًجراحياًمريض176من26ليزا

كروبا(%35.2) ورجنتنيباأليف إىل. كاذبةإجيابياتجيدوامل، عائدة االختالفات أن يبدو ال
أو الطرائق يف  (Coltorti andاملستخدمةاملستضديةاخلالصاتتركيباالختالف

Cammarieri, 1993(.النقل بطريقة إليزا حداثة أكثر تقارير قارنت الكهربـيوقد
ونسبت و82%للمستضد إلليزا إ94%  97%نوعية النقلحساسية اختبار Porettiىل et)

al., 1999( .سلس تفاعل يفالبوليمريازةلاستخدم للطفيلي النووية احلموض لتحديد أيضاً
للمريض الدموية Kern)األوعية et al.,1995).

وتبدوتتنوع الفيزيولوجية، وحالتها الكيسة موضع حسب الفحوص كل نتائج
حساساالختبارات أقل املناعية الالتشخيصية الداء لكشف منيالرئوعداريية أكثر
مستضداتيبحث. الكبدي عن كثر هذهللكيساتمميزةباحثون أن حيث اخلصبة، أو احلية

تسبب أن تستطيع التـي فقط هي الثانويالداءالكيسات إذا. العداري فيما معرفة إن
متكّ ميتة أو خصبة الطبيبالكيسة املعاجليكونأنمنن يف حمافظة . ةأكثر

الكيساتعلى تشخيص يف املناعية الطرائق ملاذا يفسر سبب يوجد ال أنه ميكنالالرغم
حمفز واضح بشكل هنا يوجد ال فإنه الداجنة احليوانات على مالئمة تكون إن. هذالفعلأن

الفحص هي األنواع هذه يف العداري الداء لتشخيص التقليدية املساخليفاملوتبعدالطريقة
مؤس التعليبأو .سات
مسهلالثوييفاملعوياتاملشوكداءشخصي إعطاء طريق عن تقليدي بشكل النهائي
يف)arecoline hydrobromideهيدرويروميداإليروكولنيعادة(قوي الطفيلي عن والبحث
حوايل. الرباز هي التقنية هلذه العظمى والقياءمنكلفحصإذا65%الفعالية هذه. الرباز
بيوضالطريقة ألن ومضجرة، بطيئة كوا إىل باإلضافة عندمااملشوكةخطرية، معدية
أن. تطرح على دليل املنعديةالتفاعالتهناك الكالب يف إجيابية تكون رمبا األدمة داخل

(Barriga and Al-khalidi, 1986) .إليزاااكتشافميلكولكن باستخدام اجلوالة ألضداد
حاو.(Gasser et al., 1994)فقط61%حساسية أناملستقصونلوقد األخرية السنني يف

املخلفات يف للطفيلي مستضدات األضداد) الفضالتمستضدات(جيدوا مع إليزا باستخدام
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تفاعالتسيلةنالوحيدةال األولالنوعية.ازريالبوليمسلسلةوعرب لالختبار 95%واحلساسية

وكانتالترتيبعلى93%إىل80%و99%إىل لألخري، واحلساسة 94%و100%النوعية

التوايل . (Deplazes and Eckert, 1996)على
التقليديةتتألف:كافحةامل املكافحة منيفإجراءات احلاضر اجلمهرةتثقيف.1:الوقت
عليهحولالريفية والسيطرة العداري الطعاماحليواناتخلاسمجتميع.2؛الداء أجل من

مرا مع وحدات بيطرييف املزارعتأمني.3؛ةقبة يف القائمة الذبح لعمليات صحية ظروف
إىل الكالب وصول منختفيض.4؛النيئةاألحشاءومنع ومعاجلتها املزارع يف الكالب عدد

نظاميةاملشوكة أسس مؤخراًأضيف.5.على خامس العداري: إجراء الداء عن البحث
زيارات خالل من عدة. األوليةالصحيةالرعايةالبشري تشخص املمكن من جعل وهذا

السكان وإشراك مشتبهة غري املتعاوندىأ: مؤخراً. املكافحةمحلةيفحاالت التطبيق
هذه فهم والبيطريةاإلجراءاتواملشترك الطبية محالتحتسنإىلالصحية، نتائج يف كبري

. املكافحة
عواحدة األمثلة أول نفذتاكانتةاملنتظمكافحةامللىمن والتـي قربص، يف حلملة

مسيطر منطقة يف حكومةعليهافقط قبل اجلزيرة. قربصمن من حمددة مناطق تبقيهناك
مكافحة عامأدب. دون يف أساسيمع1971النشاط بشكل موجه هجوم إىلمرحلة

س. الكالب ثلثاماذبح: نتنييف يف4أو3عوجلتوالبقيةكلب،45.000يعادل مرات
عام.السنة يف احلملة وعلقت الطفيلي الفترة. 1985اختفى يف اֱדراة الدراسة أظهرت

يف1996  1993 عاد قد الطفيلي املفحوصة20%أن اֱדتمعات مركزةمحلةتوبدأ. من
من كل على املرة هذه الكالباألثوياءمكافحةومؤكدة ومعاجلة احلملةأنقصت. املتوسطة

منأسترالياتامسانيايفأجريتالتـي الكالب عدوى ،1965  1966عاميف12.6معدل
عام0.09%إىل من. 1981  1982يف الكالب يف بالنسبة األغنام يف عام52.2%واملعدل يف

عام4%إىل1981  1982يف0.7%إىل1966  1967 يعداملمارسةيف. 1982يف مل ،
الشباب يف موجوداً حال،،),1973أستراليا(املرض أية يفالعداريةالكيساتوجدتعلى

أن اعتقد حيث الوالية من الشمايل اجلزء يف استؤصلالداءاملاشية قد : إيسالندايف. الطفيلي
ك بشكل املندفعون والناس الصحي التثقيف استئصالالعواملريبكان محلة جناح يف الرئيسية
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للربنامج. العدوى الرئيسي املوضوع الناسفهمتطويركان عند املسؤولية وحس . للمشكلة
الستئصال أدت التـي احلملة وصفت قبلاحلبيبيةاملشوكةوقد من نيوزيالندا مجيليف

محالت. (1990) قربصاملكافحةأظهرت مثل جزر يفيف وتامسانيا نيوزيالندا إيسالندا، ،
املسيطر املنطقة أن أماعليهاأستراليا، كلي بشكل مغلقة تبقى أن األثوياءجيب قدوم م
اجلديدة والنهائية تعزيز: وإال. املتوسطة بطور يتبع أن جيب املشكلة ملواجهة البدئي الطور فإن

مركز حتـى. (Economides et al., 1998)دائم أنه إىل أيضاً بلغاريا يف املالحظات تشري
فإن الكامل االستئصال حتقق عدمفعالياتلو لضمان تستمر أن جيب عودةاملكافحة

عاملداءلالسنويالوقوعكان. العدوى يف بلغاريا يف البشري 1950:6.5  1962العداري

أعط1.000لكل والذي السكان مكافحةىمن حلملة مما1985و1971عاميبنيدافعاً
إىل النسبة املشاكل. 100.000لكل2خفض عامياالقتصاديةاضطرت بني 1983واإلدارية

إىل1995و املكافحةاضطرت إجراءات السابقةوعاد. تعليق املستويات إىل الوقوع
(Todorov and Boeva, 1999)البريو يف املفرطةتعليقترافقت: ، املنطقة يف املكافحة برامج
يف أضعاف مخسة بارتفاع البشريوقوعالتوطن Moro)ةالعدوى et al., 1997).

ايف النامية املناطق ويف الالتينية ا،ألخرىأمريكا االقتصاديةألحيث واالجتماعيةوضاع
إيسالندا يف التـي عن ختتلف األثر): أستراليا(وتامسانيانيوزيالنداووالثقافية يقيم أن جيب

إجراء لكل البمكافحةالنسبـي مع تالئمه حسب إجراءاتيمعروف أن أو احمليطة، ئة
أن جيب اإل. توجدجديدة الربامج للسيطرةجتري منقليمية أقطار أربع يف العداري الداء على

واليات). األرغواي،بريوال،تشيلي،رجنتنياأل(الالتينيةأمريكا عدة يف الربامج طبقت وقد
األرجنتني من: مثالً. يف اجلنوبـي اجلزء يف نيجرو ريو، يف جيرى الذي املكافحة برنامج يف

أخضعت تشخيصيةجتمعاتالبلد، ملعاجلة التطفلإزالوأالكالب يفالعدوىكشفت. ة
املدارس،وأصبحتاملساخليفاعليهيطرسواألغنام يف تعلم ااألصناف الصحيلتثقيفوعزز

ومت عنها يֱקبحث بشرية واحلاالت اإلعالم، وسائل عرب ومعاجلتهاالتبليغللجميع بني.عنها
الداءتنو،4.2%إىل41.5%منالكلبيةاملشوكاتداءتناقص1992و1979عامي اقص

وتناقص13%إىل61%مناألغناميفالعداري البشريت، بعمريفةالعدوى 10أطفال

من Larrieu)100.000لكل4.5إىل100.000لكل64وأصغر et al., 1994) .الصني بدأت
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ملكافحة عاملياً برناجماً رمسي عاميالداءبشكل بني على1995و1992العداري معتمدة ،
التصحححتوالتعليم، العامة(سني ا) الصحة املواشي الكالبوإزالةملذبوحةيف عن الطفيلي

(Chai, 1995).
أن الالداءمكافحةورغم األثوياء،الفائدةيتضمنالعداري لتمنيع نظام اًلقاحفإنمن

يفتطورضد املتوسطالريقة للتقيميفهوالثوي النهائية Lightowlers)املراحل et al.,1996).
فعالية له اللقاح الواسع،عاليةهذا استخدامه أمام الطريق التسويق مشاكل قطعت . ولكن

البشريفما التحصني الكالبجتنب:يليمباىيوصالشخصيخيص مع الوثيق التماس
غطائهارمباالتـي أو ألسنتها على الطفيلي بيوض وماءوجتنب. حتمل نيئة خضار تناول

امل الكالب برباز خاص،نعديةملوث بشكل مهم األغنام،يفوهذا ملزارع املنـزل حدائق
جتول احمللية الكالب . تتربزوأحياناً،حيث

المـراجـع
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المحرشفات HYMENOLEPLIASISداء

ICD-10 B71.0

هلذا:اتيالسبب املسببة هيالعوامل القزمة:الشراطيةاملرض Hymenolepis nanaاحملرشفة

تسمية.H. diminutaالضئيلةاحملرشفةو يف الطفيليات علماء بني خمتلفة أراء احملرشفةتوجد
الفئرانالقزمة خاص وبشكل والقوارض، اإلنسان تعدي والتـي يعترب. ، احملرشفةالبعض
اسمالقزمة عليه ويطلق نويعاً، الفئران القزمةيف احملرشفةو،fraternaاملؤاخيةضرباحملرشفة
البشر؛لقزمةاضربالقزمة يصريفيف ذراريآخرونحني الطفيليني كال أن على

أثوياءلنوعبيولوجية مع فيزيولوجياً متكيف عداوىوقادرة،خاصةواحد يف التسبب على
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نوعية. متصالبة والتجريبية الوبائية املالحظات الطفيلينيواضحةتدعم كال يف بارز لثوي
والفأري جتريو. البشري انعدوا األطفال أن من الرغم قارضي،بياًعلى منشأ من بطفيلي

البشريةانعدتو العدوى فإن بشري، منشأ من بالطفيلي أكثرحتدثالقوارض بشكل دائماً
ب نظرمن. البشريةالشراطيةسهولة البشرية: وبائيةوجهة بالعدوى اإلصابات معظم إن

القزمة آخرينتـيتأباحملرشفة أناس احل. من القيقةيف النعلىةقويبينةوجدت، يبدو تقالما
اإلنسان إىل القوارض من الطبيعة،العدوى بنييف ارتباط يوجد ال ذلك، على عالوة
والقوارض اإلنسان عدوى امعدالت نفس العقد. ةملنطقيف أمساءظهرت،األخريخالل

القزمة املؤاخيةضرباحملرشفة واحملرشفة الطبيةاملؤاخية األدبيات يف .بقوة
حياة حلقة القزمةإن تدخلاحملرشفة تتطلب وال البشرية، العداوى أغلب يف مباشرة هي
متوسط م. ثوي وائي متوسط كثوي احلاالت هذه يف اإلنسان البالغ. عاًيعمل الطفيلي

يقيسوصغري جداً 4حنيف و2.5  طوالً رؤيته1سم الصعب من لذلك وشاف، عرضاً، .مم
صنانريscolexالرائس حوايل) مسلح(لديه من مؤلف من200واجلسم أكثر عرضها أسلة،
األسال. طوهلا احلاملةناآلتحتوي 180ִדائية منهايفبيضة80  األسالت. كل هذه
الثويتتم أمعاء يف املعديةحتملو. ركز وعندمااآلنالبيوض، اخلارجي، احمليط إىل الرباز مع ،

البيوض آخر بشري ثوي اجلنني(يبتلع على امل) احلاوية الشصوص(رةصنفإن السداسي اجلنني
الدقيق،"الصنانري" املعى من العلوي اجلزء يف الـويتحرر أيامزغاباتخيترق أربعة حوايل ويف
مذنبةي كيسانية يرقة إىل رائسcysticercoidتحول للريقة ولكنهالكيسةمثلمغمد، املذنبة،

وصلب، املذنبةوجمهري كالكيسة حويصلي املذنبةمتزق. cysticercoidغري الكيسانية
إىل وִדاجر إىلملعةالزغابات، نفسها تلصق حيث تصلأعلىاألمعاء حيث العلوي اللفائفي

ال مرحلة حوايلإىل يف احللقة30بلوغ ابتداء لتعيد البيوض بوضع تبدأ مث العدوى، بعد . يوماً
الطفيليات بعدد جزئي بشكل البالغة الطفيليات حجم األمعاءاملتواجدةحيدد زاد: يف فكلما

حجمها صغر كلما الطفيليات منها:عدد كل يف األصغر هي األكثر يعزى. الطفيليات هذا
ا على التنافس االزدحامةالرئيسيغذياتملإىل بأثر البالغة. ويعرف الريقة تعيش حني ويف
القزمة أسابيعللمحرشفة بعداوىفقط،عدة تبدل الشراطية ألن االستمرار العدوى فبإمكان

الذاتية بالعدوى أو العدو. جديدة تكون أن طرىيعتقد املنشأ الداخلية لعودةزاًالذاتية شائعاً
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اإلنسان عند األمعاء،فقت:العدوى داخل الشراطية بيوض بعض مذنبةنكيساوتعطيس يات
بالغةتـيوال ديدان إىل ال. تتطور احللقة للثويكليةحتدث الريقة مغادرة ولكن. دون

القوارض عند حيدث ال ألنه دراسة يتطلب اإلنسان عند الذاتية للعدوى الواقعي احلدوث
األسفل( يف امل). انظر البيوض تؤكل يرقاتعندما قبل من ائي ثوي براز مع طروحة

الكيسانية تتطور احلبوب، أو الطحني خنافس أو احليواناتاملذنبةالربغوث هذه أمعاء يف
الشراطيةامل يرقة مع تطورها املتوسطة األثوياء هذه وتتابع األرجل، معديةتـيوال،فصلية هي

ال القارض أو القزمةتنمو. يأكلهاذيللشخص خاصاحملرشفة بشكل الفئران يف القوارض يف
أعاله املوصوفة احلياة حلقة نفس ولديها اجلرذان يف صعوبة أكثر وبشكل . ومميز،

الضئيلة اهياحملرشفة اجلر،لقوارضشراطية خاص اإلنسانذوبشكل ونادراً وجدت. ان،
دوةالبالغ رائس لديها للفئران، ندرة أكثر وبشكل للجرذان الدقيقة األمعاء غري(صنانرينيف
من) مسلح يقرب وتقيس1.000وما طوهلا من أكرب عرضها 60أسلة و20  طوالً مم4مم

اجلزء يف من. القاصيعرضاً تبتلع أن وجيب القوارض، براز مع اجلنني ذات البيوض تطرح
ح متوسطة أثوياء اتـىقبل اتواصل يرقات. لتطورملصنرة هي األساسية املتوسطة األثوياء

احلبوب) Nosopsyllusالربغيث،Xenopsyllusاألصلم(ثياغالرب خنافس ويرقات
الدقيق،Tenebrioاملستظلمة( مفصليةتستطيعولكن). Triboliumخنفساء حيوانات عدة

عديدة أنواع إىل باإلضافة الريقة تطور تدعم أن للرباز األجنحة،منآكلة مغمدات
األجنحة،و والصواحلحرشفيات أمعاء. راصريريشات، يف البيضة هذه،املتفقس فصليات

مذنبةاملصنرةوختترق كيسانية يرقة إىل تتحول حيث العام، قارضִק. اجلوف يبتلع وعندما
تاملاملفصليְק املذنبة الكيسانية فإن األمعاءنـزنعدى، خماطية إىل وتلتصق رأسها، غالف ع

أسا ثالثة حوايل يف بالغة دودة إىل وتتطور .بيعالدقيقة
واحلدوث اجلغرايف نوعي: التوزع انتشارتـيالاحملرشفةكال لديها اإلنسان اتتعدي

واسعة عن. عاملية املسبب احملرشفات القزمةداء األكثراحملرشفة البشري الدودي الداء هو
العامل يف تشيلي. انتشاراً شراطيا2.426ًمن49.6%كان: يف عامياًمعويداء بني 1961مثبتاً

عن1971و القزمةنامجاً كل. احملرشفة كبري: على بشكل متفاوت عينةأظهرت.انتشارها
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التالية املوجودات املاضي العقد يف العامل أحناء من عليها حصل تقارير من 0.24%: عشوائية

يف العداوى ريفيا315ًمن زميبابويطفال351ًيف18%وطفالً يف فحصوا (Masonحضرياً

(and Patterson, 1994،%21البريو110يف يف املدرسة قبل ما  (Rodríguez andأطفال

(Calderón, 1991،%16مصر1.800من يف األطفال Khalil)من et al., 1991)،%8.8

بالربازيلطفال147ًيف ساوباولو كاتو، بوتو يف اليومية الرعاية مراكز (,.Guimarães et alيف

أناس381يف%8.7،)1995 بوليفيامن يف ظاهر بشكل ،(Cancrini et al., 1988)أصحاء
اهلندوراس266من%8 يف ريفياً دور100يف%2،(Kaminsky, 1991)طفالً يف طفل

مصر يف كنداطفال146ًيف%2،(Makhlouf et al., 1994)األيتام مشفى يف
(Kabani et al., 1995)،%0.4السكان280يف تعداد من نيجريياعينة يف (,Agiالعام

و)1995 تشيلي219يف%0.4، يف مدارس أطفال ،(Navarrete and Torres, 1994)من
املتحدة216.275يف%0.4 الواليات يف الطفيلي للفحص املرسلة الربازية العينات من

(Kappus et al., 1991)،ٍبيضمر52.552يف%0.03و سؤول يف مستشفى Soulأي

كور Lee)يامجهورية et al., 1994)من0.008%و أكثر يف3يف أخذت برازية عينة مليون
عامي بني .(Suárez Hernández et al., 1998)1995و1981كوبا

مؤسسات ويف الريفية يف منها أكثر احلضرية البيئات يف أعلى االنتشار إن عام، بشكل
ومدا اليومية الرعاية ومراكز األيتام دور مثل حيثاألطفال أخرى، ومدارس اإلسكان رس

و بعضهم مع األطفال ايزدحم حتت رفاقهمتخهم من العدوى اكتساب يكون. طار أن ميكن
حمددة أماكن يف أيضاً عالياً القوارض يف سانيلغور: االنتشار أنبيف وجد من7.8تشيلي،

بوم128 ويف منعدية، كانت مفحوصة بالع14.5%كاند،باهلنبـيعينة دوى،مصابني
البشري العدوى معدالت بني العالقة تثبت مل .والفأريةةولكن

الضئيلة شاحملرشفة اجلرذان،راطيهي يف شائعة عندوة متواترة وغري الفئران، يف شيوعاً أقل
يف. اإلنسان الطفيلي يف(Rattus norvigicus)نروجيياًاًجرذ43من14وجد مصطاداً

كوريا النص. مجهورية معظم حوايلتشري أن إىل عن200وص املسببة احملرشفات داء من حالة
الضئيلة العاملاحملرشفة حول سجلت قد اإلنسان عامي6سجلت. يف بني بشرية حاالت

األدب1999و1989 يف الطبية، يفيات واحدة من، وإسبانيا،كل ومجايكا، وإيطاليا، اهلند،
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ويوغسالفيا املتحدة، الفتر. الواليات تلك يفخالل تشيلي يف واحدة حالة وجدت نفسها ة
من انتشار70.000أكثر عن التبليغ مت ولكن الربازية، الفحوص فحوصات1.050يف3%من

وبرينسييف تومي وفأغربيفبـيساو يف900يف4%ريقيا، الفحوصات ميناسمن
الربازيلجريياس .يف

واحليوانات اإلنسان يف ب: املرض احملرشفات داء األطفالحيدث عند رئيسي الداء. شكل
أخرى حاالت يف سريرية عالمات يعطي ولكن احلاالت، بعض يف عرضي غري فمن،الطفيلي

مصر200أصل يف منعدى لدىطفل يف84%كان املريض جسم وزن كان 62%أعراض،

ا حتت احلاالت هذه Khalil)الثالثة،ةاملئويلشرحيةمن et al., 1991).علىوجدت دراسة
يفطفال325ً املصابنياملمنعدى األطفال يف واملتوافقة أمهية األكثر األعراض أن كسيك

القزمةبعدوى الوزن،: كانتفقطاحملرشفة فقد ولكن واهليوجية، شهية، نقص بطنياً، أملاً
أيضاً موجودة كانت البطن وانتفاخ البطن اِلحمֲק. وتطبل حسب قليالً األعراض لتنوعت

أكثرتشاركحاالتيف. الطفيلي أحد فإن باجلياردية األمعاء التهاب مع الطفيلي الداء
اإلسهال هو شيوعاً يفالًطف250يف. (Romero-Cabello et al., 1991)األعراض منعدى

هي الرئيسية األعراض كانت بطنـي،األكوبا، والقهم،اإلمل  (Suárez Hernándezسهال،

(et al., 1998 .ما واحلكةقلق،اليعزىكثريا املريح، غري إىلاألوالنوم الشرجية أو نفية
القزمةعداوى منلوحظت. احملرشفة أكثر اليوزينيات حوايل5%كثرة من30%يف

للظهور السابقة الفترة تدوم املرض(prepatentاحلاالت، وظهور العدوى بني ما من) الفترة
4 .أسابيع2 
الضئيلةتبدو إمراضياحملرشفة منأقل القزمةة البشراحملرشفة عداوى للداء. يف أن يبدو ال

القوارض صحة على ملحوظ تأثري أمعاء. الطفيلي التهاب الطفيليات من كبري عدد يسبب قد
.اًلينـز

وطر العدوى ا:االنتقالزمصدر عوامل األطفالالإن عند املوجودة أمهية األكثر ختطار
كانت ا: املنعدين برباز البيئة الشربتلوث ماء نقص التصحح(Kaminsky, 1991)لبشر،

املالسيئالبيئي يف منعدى آخر شخص وجود . (Mason and Patterson, 1994)لنـز،
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القزمةمستودع نفسهاحملرشفة اإلنسان هو اإلنسان البشر. لعدوى بني االنتقال وحيدث
الفموي الربازي ألن. بالطريق األطفال يف شيوعاً أكثر العدوى كافية،إن غري عندهم النظافة

الداخلية،خاصة املدارس األيتام، دور يف احلال هو كما االزدحام، املفرطة احلاالت يف
أخرى الدراسات.ومدارس أن من الرغم على اإلنسان، عند شائعة الذاتية العدوى أن يعتقد

الرأي هذا تدعم ال القوارض الذي. )املكافحةانظر(على وبائيةالقوهلعبتالدور يف ارض
ح معروف غري البشري الطفيلي دور. ناآلتـىالداء تلعب أا أُعتقد جداً،اًولكن حمدوداً

اإلنسان تعدي أن تستطيع حيوانية ذراري أن بالتجربة وجد بينما طبيعية، ظروف حتت
بالعكس، املنطقةفإنهوالعكس يف والفأرية البشرية العداوى انتشار بني رابط أي يوجد ال

شخص. ذاִדا من مكتسبة عدوى إىل البشرية للعدوى األعلى االختطار عوامل تشري وكذلك
أعاله(آلخر الطعام). انظر تلوث يف دوراً تلعب رمبا القوارض فإن هذا، من الرغم على
املذنبةاالإن.بالرباز بالكيسانيات منعدية ملفصليات العارض احلبوب(بتالع خنافس مثالً

خ مثل واملستظلمةوالطحني الدقيق للعدوى،) Tenebrio and Tniboliumنفساء ممكنة آلية
جداً نادر أنه حيتمل .لكن

القزمةتنتقل اإلنساناحملرشفة عند احلال هو كما الفموي الربازي بالطريق القوارض . بني
آكال يفتتساهم مميز بشكل مفصليانتشارالرباز ابتالع أن احملتمل ومن الطفيلي، اتالداء

البشر بني منها القوارض بني أمهية أكثر آلية هو . منعدية
الطبيعية القوراضالضئيلةةللمحرشفاملستودعات ينعدي: هي اجلرذان، رئيسي بشكل
الص بطريق فقط احلشراتداإلنسان خاصة املذنبة بالكيسانية منعدية حشرات بابتالعه فة

الطتـيال بيوض أن حيث طحنها، قبل احلبوب معديةتلوث هي فقطلفيلي .لمفصليات
انتقال حيدث البشرال بني يو،الشراطية البشريةفسرهذا العدوى الداء. ندرة يصبح رمبا
متواجداً املخترب،الطفيلي قوارض مستعمرات التجربةتـيواليف يف كثرية صعوبات ختلق .رمبا
الوبائية،:التشخيص والظروف األعراض أساس على بالعدوى تشخيصيويֱקشتبه وضع

الربازبنوعي يف املميزة البيوض كون. كشف حال ويف جازم، غري واحداً برازياً فحصاً إن
متناوبة بأيام أخذت عينات مع مرات ثالث الفحص يعاد أن فيجب سلبية بيوض. النتيجة
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القزمة القشرصافيةاحملرشفة تقيسرقيقة حملقة أو بيضوية لدى45إىل38، قطراً، مكرومتر
نتو ايةءاجلنني كل على خيوط مع صغرية يعادل.ات قطر هلا الضئيلة احملرشفة إىل60بيوض

خيوط،مكرومتر89 لديها فارغة. وليس واجلنني القشر بني ما بيضةواملسافة بياض تشبه
املح يشبه اجلنني . مقلية،

ي ال فهنا الطفيلي، وجود التباس أي بون ويظهر سهل الرباز فحص أن اهتماممبا وجد
مناعية تشخيصية فحوص امل. بتطوير التشاخيص إن حال، أية ألنممكنةستكونناعيةعلى

مستضدات القزمةدراسة قدشراطياتواحملرشفة مستضداتتظهرأأخرى لديه الطفيلي أن
حصرية مستضدات إىل باإلضافة أخرى، ديدان مع Montenegro)مشتركة et al., 1994)،

الواقع املمتزأن1991ورفاقهكاستيلوأظهريف املرتبطمقايسة ) إليزا(مينـزباإلاملناعي
القزمةألضداد لـاحملرشفة تصل حساسية لديها الدوران لـ79%يف ولكن83%ونوعية ،

والت جداً، شائعة كانت متصالبة الكيساتواترتفاعالت داء مرضى مبصل حصل األعلى
الع(28%)املذنبة الداء مرضى يفأو بعد(35%)داري األضداد واختفت من90، يوماً

للعدوى الناجحة إليزا.املعاجلة طرق تظهر الربازلكشفمل يف الشريطية أنواع مستضدات
برازية( من) مستضدات حمددة بأنواع منعدية قوارض براز مع تصالبية احملرشفةتفاعلية

ذلك،الفأرية يف متفاعل،الضئيلةاحملرشفةمبا مرضىولكنها براز مع منخفضة بتخفيفات ة
القزمة Allan)باحملرشفة et al., 1990) .

احملرشفاتمبا: كافحةامل داء عنأن القزمةالناجم عدوىاحملرشفة رئيسي بشكل هو
العدوى من الوقاية فإن اإلنسان، برباز البيئة تلوث البيئة،:تتضمنسببها تلويث جتنب

األشخا متاس جتنب ثانوي بيوضصوبشكل امللوثةمع البيئة كوسوف. يف ورفاقهأظهر
أكثر1989 مميز بشكل كانت كوستاريكا يف العدوى فقريةانتشاراًًأن جمتمعات حتوييف ال
عنهاألنظمةسبيالً الصحي هلاالصرف سهل تطبيق ذات جمتمعات ماسون. يف درس

املناطقوباتريسون يف املرضى من ֱדموعة الوبائية زميبابوياخلواص يف والريفية احلضرية
كانو العدوى أن توحي املؤشرات كل بينما أنه احلضريني،توجدا املرضى يف العائلة داخل

الريفيني املرضى عند موجودة تكن مل الظاهرة نفس . فإن
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ال من وحيدة جرعة تشفي أن احملتمل منpraziquantel%80  %75ربازيكوانتيلمن
هذا. العداوى منيتماشى قصريةالنجاعةاملستوى فترة تبقى الطفيلي بيوض أن حقيقة مع
أسبوعني(فقط من املصابني) أقل األشخاص معاجلة أن إىل ويشري اخلارجية، البيئة يف

عد منع يف قوي أثر هلا سيكون حال. جديدةىوابالعدوى أية الدورية: على املعاجلة إن
خ قد فعالة ديدان مبضادات املدرسة أخرىألطفال طفيليات انتشار من تقلل،ففت مل ولكنها
بالعدوى اإلصابة معدالت ائي القزمةبشكل املعويةأوباحملرشفة اֱדموعاتاجلياردية يف

العدوى. اصةاخل حاالت معظم تنتج أن احملتمل القزمةمن حلقةباحملرشفة -يد-شرج: عن
يف-يد حيدث كما الدوديةفم، البيوض. Esterobius vermicularisالسرمية فإن وهكذا

قصرية فترة اخلارجي احمليط يف تبقى الطعام. املعدية قبل الدائم األيدي لغسل يكون أن ميكن
الظروف هذه حتت عظيمة ال. أمهية أنه يفتومبا امليكانيكية النواقل دور عن معلومات وجد

بيوض القزمةانتشار الذبااحملرشفة من الطعام وقاية فإن أخرى، ومفصليات والصراصري ب
العامة الصحة حلفظ وسيلة ملنع. هي البشري لالستهالك واملاء الطعام حتصني أن احملتمل ومن

حالة يف منه الضئيلة احملرشفة حالة يف أمهية أكثر إليه القوارض القزمةوصول .احملرشفة
الرغم لديهممنعلى الذين الناس تلقيح حماوالت عايلأن القزمةبااختطار ملحملرشفة
شعبية، حيثفإنتصبح ممكناً، يبدو بالبيوضأظهرتهذا العدوى أن الفئران على دراسات

بالكيسانية العدوى ضد سرعة أقل ومناعة مماثلة، عداوى ضد وقوية سريعة مناعة تنتج
مناعياً. املذنبة املؤهلة القوارض يف الذاتية العدوى مينع ويطر(Ito. 1997)التمنيع أسئلة، ح

اإلنسان عند ذاتية عدوى حدوث . حول
المـراجـع
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العزالء المفصصة  INERMICAPSIFERIASIS داء

ICD-10 B17.9ال شراطية ةنوعيعدوى
ICD-10 B17.9 Cestode infection, unspecified

هو: السببيات العدوى هلذه املسبب املدغشقريةالعامل العزالء Inermicapsiferاملفصصة
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madagascariensis)ال: املرادفات العزالء الفاملوcubensisكوبيةاملفصصة زالءعصصة
arvicanthidis(الشراطية 42طول األعظمي27  وعرضها لديها2.3سم .أسلة350مم،

العزالءفاملتֱקميֵקز الرياتينات(Raillietinaالرياتينةعنصصة داء األعزلscolexبالرائس) انظر
الصنانرياخلايل( وال. وباحملجم) من احلاملة، الرحم،تـيالشدف حمل حتل البيض حمافظ فيها

عريضة كوا من أكثر الشدعلىطويلة احلاملةفعكس منتـيوالغري أكرب عرضها
شد.)طوهلا كل حاملةفحتوي 175ة يبلغ150  وقطرها 53حمفظة حتوي49  ميكرومتر،

بي ست منها واحدة أكوكل أو طفيليات. ثرض على بالقياس ولكن معروفة، غري حياִדا حلقة
جنس من متوسطالرياتينةمشاֲדة كثوي يعمل مفصلياً أن يֱקعتقد كوري. ، ورفاقهدرس

بالتفصيل(1963) النادر الطفيلي .هذا
واحلدوث اجلغرايف املدغشقريةفامل:التوزع العزالء القوارضصصة يصيب طفيلي

(Arvicanthis)أحياناًفأقشريف اإلنسان ويصيب أ. ريقيا، طفيلياً: ريقيافخارج يكون رمبا
كينيا،اًحصريبشرياً الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف بشرية حاالت سجلت وقد ،

بورتوري فيلبني، موريتانيا، وفكمدغشقر، تايالند، ل. ويالنـزو، األعلى الرقم حاالتلسجل
من( ك) 1949عامتـىح100أكثر بعمريف أطفال يف رئيسي بشكل 2وبا، منذ1  سنة،

حالت1989عام ֲדافانانيتيأخرنيفإن مشفى يف سجلتا Conzález Nú)قد ez et al., 1996).
والتشخيص التشخيص: الداء يعتمد عادة، سريرية بأعراض الطفيلي الداء يترافق ال

ولتمييز لألسالت؛ اֱדهري الفحص على العالنوعي أنالرياتينةعنزالءاملفصصة جيب ،
املعاجلة بعد أو عفوياً يطرح رمبا والذي الشراطية هذه رائس . يفحص

اإلنتقال وطرز العدوى حيدث: مصدر ملا باالعتماد ولكن معروف، غري املتوسط الثوي
والذي مفصلي، يف الريقة مرحلة تتطور أن جيب مفصلي، أنه احملتمل فمن مرتبطة، أجناس يف

بي النهائييبتلع للثوي الربازية املادة يف املترسبة الشراطية إنسان(وض أو ستكتمل). قارض
بالريقة منعدى متوسطاً ثوياً النهائي الثوي يبتلع عندما أ. الدورة دورة: ريقيافيف تكون قد

قارض قارضمفصلياالنتقال ونادراً أ. إنسانمفصليقارض، قارة : ريقيافخارج
االنتقا إنسانحيدث إىل مفصلي إىل إنسان من .ل
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اإلجراءات: املكافحة فإن معروفة غري االنتقال، طرز وبالتايل الطفيلي، حياة دورة أن مبا
وال للوقاية، علىتـيالوحيدة واحلفاظ القارض مكافحة من تتألف مفضلة، تكون رمبا

والشخصية البيئية .النظافة
المـراجـع

المְקزֲקقيات MESOCESTOIDIASISداء

ICD-10 B71.9ال شراطية ةنوعيعدوى
ICD-10 B71.9 Cestode infection, unspecified

شراطياتعوامل:السببيات هي املزقيات اخليطية:داء lineatusMesocestiodesاملزقية

املتغرية ح. M. variabilisواملزقية معروفة غري حياִדا البالغتـىدورة الطفيلي يقيس اآلن،
منس40 أكثر وليس أكثر أو طوالً مشاֲדة2م بذرة مليون تطرح أسالت مع عرضاً، مم

العائدة الكلبيةلتلك املنفذين مولذات لديها واحدة كل ولكن التناسليةض، لألعضاء وحيد .ع
حتسمية حمددة غري الت،اآلنتـىاجلنس من كبري جزء يوجد واخلواصنوألنه ةورفولوجياملع

بشكل موطدة هيغري النهائية األثوياء من: جيد، خمتلفة وأنواع القطط الكالب، الذئاب،
الربية اللحوم بيوض. آكالت يأكل للرباز، آكالً مفصلياً األول املتوسط الثوي يكون رمبا
وال احلاملة النهائيتـياألسالت الثوي من إعداء.تطرح وطورتاملمت جتريبياً فصليات

مذنكيسا األثوي.ةنبيات بـتؤوي املعروف الريقي الشكل الثانية املتوسطة -tetrathyridاء

iumالرئتني أو الكبد، اجلنب، أو الصفاق أجواف لطليعةtetrathyridiumالـ.يف مشابه
حقيةنالكيسا أو مغمدة حماجم أربعة لديه الرائس ولكن متغري، طول ذو رقيق acetabulaية،
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النها عنيةعلى عوضاً بأخاديد(يةنللكيساbothriaنيالعويستاألثخن، على).حماجم عالوة
الـ: ذلك طوالًيأنtetrathyridiumيستطيع باالنقسام الثوي يف جنسياً ال تضاعف

lengthwise .تكون قد ولكن رئيسي؛ بشكل القوارض هي املتوسطة الكالب،: األثوياء
أيضاً والزواحف الربمائيات، الطيور، ال. القطط، بعض تؤوي القططثديياتقد مثل

والـ البالغة الشراطية حيوان. tetrathyridiumوالكالب، حلم النهائي الثوي يبتلع عندما
خاللىمنعد الثوي أمعاء يف بالغة شراطية إىل يتطور الريقي الشكل فإن الريقي بالشكل

أسابيع أربعة أو .أسبوعني
واحلدوث اجلغرايف املتغريةتوجد: التوزع والشماليةيفاملزقية الوسطى وتوجد،أمريكا

أ يف اخليطية وأوروبافاملزقية وآسيا، وصفت. ريقيا، وقد اإلنسان؛ عند نادر املزقيات داء
تتضمن20 اليابان،7حالة يف وبروندي،2حاالت راوندا يف املتحدة، الواليات يف1يف

كوريا1غرينالند، مجهورية حال. يف عن التبليغ عامتنيبشريتنيمت منذ واحدة: 1989فقط
كوريا مجهورية املتحدة(Eom et al., 1992)يف الواليات يف Schultzeواألخرى et al.,)

ويبدو. 1992) معها، يتناسب ال البيطري الطب كتب قبل من هلا املكرس احملدود اֱדال إن
عن النامجة العدوى شائعةاملزقيةأن الثعالب خاصة اللواحم يف أو. البالغة املزقيةنواعجدت

أصل34%يف ماالوي120من يف اجلثة فتح بعد داجناً بني(Fitzsimmons, 1967)كلباً ،
أمعاء1999وعام1997عامي يف املزقية نوع وجد أصل%73، يف342من أمحر ثعلباً

أملانيا،1.300من54%اليونان، و68من24%يف هولندا إسبانيا201يف23%يف يف.يف
املتحدةمث الواليات آالسكا، يف مواقع العدوى: انية معدالت يف58%إىل0%منوجدت

قطبيا254ً إسبانيا. ثعلباً بالتشريح،8من37%: يف اجلثة فتح عند منعدية كانت فهود
كانت جثثها58من14%وكذلك فتحت ضالة املوطونة. قطة املناطق الصفاقية: يف العدوى
الـ عن الداجنةtetrathyridiaالنامجة احليوانات يف Crosbie)شائعة et al., 1998)وكذلك

والضفادع األفاعي مرضاً. يف اجلسيمة العدوى تسبب .قد
والتشخيص هي: الداء اإلنسان يف الرئيسية بطنـي،: األعراض أمل هضمية، اضطرابات

كا حيوي أنه املريض لدى دائم شعور صغرية، ألسالت غزير إفراغ بداخلهإسهال، حياً ئناً



317 داء املَْزقيات

(Eom et al., 1992)والقطط الكالب يف أعراضاً البالغ الطفيلي يسبب ال يعتمد. ،
قطع تشبه برميلي شكل هلا القطع هذه احلاملة، لألسالت اֱדهري الفحص على التشخيص
مضاعف بغشاء بيوضاً وحتوي التناسلية، لألعضاء وحيد مبوضع ولكن الكلبية، املنفذين ذات

الرحممتجمع جانب ثخني جدار ذي مركزي عضو لألشكال. يف الكبري العدد يسبب قد
والكالب القطط يف ووذمة الصفاق التهاب املصلية األجواف يف األعراض. الريقية طبعت

يف الصفاقية للعدوى مؤخرا11ًالسريرية Crosbie)كلباً et al., 1998) .احليوانات لدى كان
ب تبول، وعسر منتفخة التصويربطون يظهر ومل الشعاعي، بالتصوير اآلفات توجد مل ينما
طبيعية غري بنـى الصوت البط. بفائق للسائل اֱדهري الفحص معنـيأظهر تتماشى بنـى

tetrathyridiumالتشخيص البوليمرياز سلسلة تفاعل وأثبت ، .
االنتقال وطرز العدوى بالط: مصدر الربية واللواحم القطط، الكالب، عنتصاب فيلي

بالـ املنعدية الصغرية والثدييات الزواحف، الربمائيات، الطيور، أكل .tetrathyridiumطريق
بشكل مطبوخة غري متوسطة أثوياء حلم يأكل عندما اآللية بنفس أحياناًَ اإلنسان يصاب

وال. كاف للثعابني، النيئة األكباد أكل طريق عن اليابان يف حاالت عدة ينسبتـيسֱקببت
الشعبيةهل املعتقدات حسب شفائية قدرات ال. ا البشرية احلالة تكون أن احملتمل تـيمن

أ يف بالـريقيافحدثت العدوى وجدت املنطقة نفس ويف نيئاً، حجل حلم لتناول -tetratعائدة

hyridiumالدجاج واويف غينيا، ال. لحلجطري احلالة تكون أن احملتمل يفتـيمن حدثت
ع كوريا الدجاجمجهورية أحشاء لتناول . ائدة

وارد: املكافحة غري الواسعة املكافحة إجراءات جيعل مما جداً نادرة البشرية يفةالعدوى
من. احلسبان البشرية للعدوى الشخصية املكافحة الربية: تتألف احليوانات حلم أكل عدم

بـ العدوى تستأصل أن جيب كاف، بشكل املطبوخة غري أو بأقصىtetrathyridiumالنيئة
النسيج يف التكاثر ملنع ممكنة .سرعة
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المـراجـع

الري RAILLIETINIASISناتيتاداء

ICD-10 B71.9شراطية نوعيةالعدوى
ICD-10 B71.9 Cestode infection, unspecified

املوصوفةdemerariensisالرياتينةوcelebensisالرياتينة:السببيات الرئيسية األنواع هي
جنسك من األخرى األنواع أن واعتقد اإلنسان، عند للمرض يفالرياتينةعوامل املوجودة

اآلسيويةمثل–اإلنسان ،garrisoniالرياتينةوFormosanaالرياتينة،Asiaticaالرياتينة
وmadagascariensisاملدغشقريةالرياتينةو هذين،siriragiالرياتينة، من لواحد مماثلة
للرياتينةإ. ثننياإل الطبيعية النهائية األثوياء اجلرذانcelebensisن خاصة القوارض تقيس. هي

و40الشراطية طوالً من2.5سم أكثر ولديها أعظمي، كحد غري500عرضاً احملاجم أسلة،
احلاملة األسلة حتوي اجلنس، هذا يف نادر وهذا 400مشوكة للبيض300  كل،حمفظة يف

العواءةdemerariemsisالرياتينةتوجد. بيوض4حمفظة والنسانيس القوارض من كل يف
howlimgاألوىل البشرية احلالة يف املوصوف األصلي والنموذج غوايانا1985عام(، يف
Guyana (يقيس ولديه23كان الطبية. أسلة320سم، األدبيات يف غالباً املوصوفة النماذج

ال تلك عامتـيهي ا1925اكتشفت حوقدكوادور،أليف قياسها سم12تـىوصل
وحتوي. أسلة500ولديها األرز، حبوب يشبه شكل احلاملة 250لألسالت حمفظة75 
مع 9بيض و7  إىلبيوض تصل منها12أحياناً واحدة لكل غري. بيضة الطفيلي هذا طول

جلنس بالنسبة اإل. الرياتينةعادي يصيب الذي للجنس البيولوجية معروفة،الدورة غري نسان
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بالنسبة احلال هو كما خنفساء أو منلة ورمبا مفصلياً، املتوسط الثوي يكون أن يفترض ولكن
اجلنس من أخرى حوايل. ألنواع من225يتطفل والثديياتالرياتينةنوعاً الطيور . على
لألنواع املتوسطة معروفةتـيالاألثوياء حياִדا والذباب،دورة اخلنافس، والنمل،هي

بيوض احلشرات هذه تبتلع يفالرياتينةعندما مذنبة كيسانيات إىل تتطور البيوض فإن
احلشرة مناسب ائي ثوي يأكل عندما جديدة بالغة ديدان وتنتج .أنسجتها

واحلدوث اجلغرايف غربcelebensisالرياتينةوجدت: التوزع جنوب من أطفال يف
وفأ واليابان، وأستراليا، يفريقيا، تركستان ومنطقة وتايالند، وتايوان، والفليبني، موريتانيا،

حوايل. آسيا عن التبليغ و20مت الفليبني، يف بشرية تايالند11حالة يف. يف شائعة العدوى
اجلر54%: القوارض األجرذمن9%و(Rattus norvegicus)النروجييذمن اجلرذ

(Rattus rattus)كان منعدية،كما تايوان اجلر5%يف وذمن البنكوتمن7%األجرذ
اهلندية((Bandicota bengansis)البنغايل القوارض بوم) أحد أن. باهلندبـييف يبدو ال

األخرية، السنوات يف تغري عام37%الوضع يف منعدية كانت تايالند يف اجلرذان . 1997من
بشريdemerariemsisالرياتينة عداوى يف وجد حديث مداري كوبا،نوع يف ة

وهندوراس وغويانا، من. واألكوادور، كل االستوائيةالرياتينةوquitensisالرياتينةيعترب
equatoriensisالرياتينةوLeoniالرياتينةوLuisaleoniالنوع هلذا ورةبتوجد. مرادفاً

حيث باألكوادور، كويتو قرب تومباكو، أبرشية يف األكرب العدوىيالتوضع معدل يفتفاوت
من املدرسة بسن عام.4%  12.5%األطفال من الفترة خالل الطفيلي الداء 1933شخص

عام ويف8,948 من14%يف1961إىل كيوتو، يف األطفال مشفى يف من0.08%طفالً
املدينة نفس يف آخر مشفى يف األ. املرضى خارج جداً نادرة البشرية . كوادورالعدوى

اإلنسان يف األطفالحتدث:املرض يف مبدئي بشكل األكوادور. العدوى تتألف: يف
ال منتـياألعراض الطفيلي الداء هلذا هضمينـزا: تعزى إسهال،(عاج قياء، غثيان،

عصبية)مغص اضطرابات اختالجات(، الشخصية، يف تغريات دورانية). صداع، اضطرابات
نظم( اضطراب القلب، إ). تسرع الفليبني يف املالحظات غريأشارت البشرية العدوى أن ىل

املنعد الشخص قبل من عفوياً الطفيلي ويطرح عادة، . ىعرضية
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االنتقالم وطرز العدوى العدوى: صدر مستودع هي املعتقد. القوارض بالقياسمن
عن النامجة العدوى عنالرياتينةعلى منعدى يصبح اإلنسان أن أخرى حيوانية أنواع يف
مب ملوث طعام تناول منعدطريق الصدفةنبالكيساىفصلي بطريق املذنبة .يات

األرز،ولذلك: التشخيص حبوب تشبه وهي الربازية، املادة يف األسالت تالحظ أن ميكن
احلاملة األسالت لدى متكرر، بشكل ֲדا celebemsis400للرياتينةيֱקخطأ حمفظة300 

واحدة كل حتوي 4بيض، وتقيس1  الشكل، بيضوية قطرا46ًـب99بيوض . ميكرومتر
احلاملة األسالت للبيضdemerariemsis250  75للرياتينةلدى واحدة،حمفظة كل حتوي

12 تقيس7  كروية، شبه 40بيضة قطرا25ً  يف. ميكرومتر احلرة احملافظ توجد أن ميكن
األسلة لتحليل كنتيجة أسالت. الرباز العزالءأسالتالرياتينةتشبه كال،املفصصة يتميز

الرائس على باالعتماد بسهولة رائس:النوعني رائسالرياتينةحيوي بينما فصصةاملصنانري
مسلح(أعزلالعزالء .)غري

مربرة: املكافحة غري املكافحة إجراءات أن حبيث جداً، نادرة البشرية أي. العدوى على
يعيش: حال حيث للحقول السنوية واملعاجلة احلرق أن Sigmodom(لقطناذجرتبني

hipidus (أن بنوعختميكن العدوى وشدة انتشار من واضح بشكل يفالرياتينةفض
الشخصية. القوارض املكافحة إجراءات تتضمن أن بشكل:جيب الطعام مع النظيف التعامل

املنعدية باحلشرات تلوثه ملنع .خاص
المـراجـع
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المֱקكَ SPARGANOSISناتفَّداء

ICD-10 B70.1

الريقي:رادفاتامل العوساوات الرحم،diphyllobothriasisداء لولبية -spiromeداء

trosisبال العدوى املكتملة، .plerocercoidذيالنية
احليوا: السببيات املرض هذا هنـيعامل الثاواملصدر الريقي الذيالنية(نـيالطور

املكفنة أو العوسال)sparganumاملكتملة جنسنيلشراطية من الرحمة Spirometraلولبية

طبية)Lueheela, Diphyllobothriumالعوساء،( أمهية ذات أنواع عدة وصفت وقد ، :
املنسونية الرحم املنسونية،mansoniلولبية الرحم لولبية،mansonoidesالشكللولبية

اإليرلندية الرحمو،erinaceieuropaeiالرحم مب. proliferumالتكاثريةلولبية أنلكن ا
للكيسامييزالت جداًنالتصنيفي صعب أمر اإلنسان يف (Rego and Schaffen, 1992)يات

األمسا هذه كانت إذا فيما املعروف غري املختءفمن األنواع مع فعالً وجدت. لفةتتناسب
النـز الطفيليات الستعراف مؤخراً أاتـيعة على األقصى الشرق يف الرحمحتدث لولبية

ال،املنسونية أاتـيوتلك على أمريكا يف املنتوجد الرحم وتلك،الشكلونيةسلولبية
أاتـيال على أستراليا األيف الرحم النووية. يرلنديةلولبية احلموض دراسات مكنت وقد

متييز الرحممن عنلولبية املنسونيةااليرلندية الرحم Lee)لولبية et al., 1997) .الرحم لولبية
لكيساproliferumالتكاثرية نادر متفرعةنشكل معروف،تـيوال،ية غري النهائي ثويها

سربولوجياً مرتبطة أا ويبدو الثوي، نسج يف وتتضاعف جانبية براعم الرحموتنتج بلولبية
نويا. (Nokamura et al., 1990)األيرلندية .1992عامتركيبهاورفاقهدرس

اهل هي للمكفنة النهائية والربيةاألثوياء الداجنة والكلبيات التطور. ريات دورة تتطلب
متوسطني جادف: ثويني هو عالق(copepodاألول جنس) قشري ،Cyclopالبلعطمن

حر(coracidiumالزغباءبتلعيوالذي مهدب بيوضتـيال) جنني من الرحمتتطور لولبية
النهائي الثوي براز مع املاء تصل يف. عندما الزغباء أوتتحول األوىل الريقة إىل اجلادف نسيج

الذيالنية الذيالنية. procercoidطليعة طليعة فإن منعدياً قشرياً ثان متوسط ثوي يبتلع عندما
الثا الريقة شكل إىل املكتملة(نـيتتطور املكفنةplerocercoidالذيالنية لبعض). أو وفقاً
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الطبيعية الثانية املتوسطة األثوياء فإن فرمباالباحثني ذلك ورغم الربمائيات، تكون أن جيب
الزواحف، تتضمن أخرى فقاريات صغريةوتكون وثدييات حواشر(الطيور، ،)قوارض،

واإلنسانو اإلنسان غري ومقدمات للذيالنيات. اخلنازير، مقبولة أثوياء ليست األمساك إن
امل. املكتملة بالذيالنيات منعدية الفقاريات من متعددة أنواع علىتصبح بالتغذي كتملة

منعدية،الربمائيات جوادف حيوي ماء ابتالع بعد املكتملة الذيالنيات تطور رمبا ولكنها
الذيالنيةب وال. طالئع احليوانات، من عدة أنواعاً تعملتـيإن عادة، ائية أثوياء هي ليست

حيث ناقلة، أو متريرية التتكيسكأثوياء علىتـيالريقات بالتغذي حيواناتتكتسبها
املعوي اجلدار عرب العبور بعد ثانية، مرة املكتملة بالذيالنيات أنسجةومنعدية إىل اهلجرة

ب ائياأخرى ثوي من. نتظار ولكن احلياة، دورة يف هامة شك دون هي هذه النقل عملية
ال العديدة األنواع أن حقيقة تكون أال تعدىتـياحملتمل أن ميكن ثانوية كأثوياء تعمل

أمهيةم أقل أا احملتمل من الذيالنية، طليعة حتوي جوادف بابتالع املكفنة. باشرة تصل عندما
خالل ويف باملخاطية، تلتصق فإا املتوسط الثوي أمعاء شراطية10  30إىل إىل تنضج يوماً

ب وتبدأ البيوضإبالغة .نتاج
حوايل إىل البالغ الطفيلي األثوي25يصل أمعاء يف طوالً النهائيةسم والكالب،: اء القطط،

من املكفنة طول يبلغ الربية 10واللواحم واألثوياء4  الثانوية املتوسطة األثوياء نسيج يف سم
اإلنسان فيها مبا .التمريرية،

واحلدوث اجلغرايف ا: التوزع األرجنتني،. نتشارالعاملية يف بشرية حاالت وصفت
بياليز اإلBelizeأستراليا، كولومبيا، الصني، الربازيل، غويانا، اهلند،Guyanaكوادور، ،

سري كوريا، مجهورية بورتوريكو، البارغواي، املكسيك، ماليزيا، تايوان،ياليابان، النكا،
ف املتحدة، فيتنام؛نـزالواليات نادرةويال، البشرية العدوى من. ولكن أقل أن احملتمل فمن

عنه500 التبليغ مت قد كورياحالة ومجهورية الصني، آسيا، شرق جنوب يف ومعظمها مت. ا،
ح املتحدة62عن1996عامتـىالتبليغ الواليات يف Griffin)حالة et al., 1996)،وقد
أ30شخصت يف تقريباً .ريقيافحالة

بعض يف متواترة املكتملة الذيالنية يرقات وعن البالغة الشراطية عن النامجة العدوى إن
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مضىاملنا وقت منذ أن: طق، إىل اليابان يف مسوحات و95%أشارت القطط من20%من
منعدية كانت الرحمالكالب املناطقبلولبية بعض على. يف حديثة دراسة كلبا916ًأظهرت

من أن8ألكثر منعدية0.7%سنوات كانت أن. فقط منعدية15%وجد كانت القطط من
أستراليا ماركي. يف يف أنف: يالونـزبفأما منعدية،3%وجد كانت القطط أقطارومن يف

عديدة برية وأنواع الداجنة احليوانات يف البالغ الطفيلي اكتشف األخرى، الالتينية أمريكا
والوخفيات: مثل اهلريات .الثعالب،

املكفنات داء يوجد أن املكتملةال(ميكن بالذيالنيات األنواع) عدوى من كبري ضرب يف
املتحدة.احليوانية بالواليات فلوريدا نواحي بعض املكتملة: يف بالذيالنيات العدوى وجدت

بأستراليا50%  90%يف بريسبان ضواحي ويف املاء؛ ثعابني الضفادع25%وجد: من من
(Hyla coeruela)البلداًمنعدي ذلك عام. يف من الفترة مصادرة: 1971  1972وخالل مت

الربية%100 اخلنازير يفتـيالمن املساخل يف البشري لالستعمال وتسمينها اصطيادها مت
مكفنات احتوت ألا اجلديدة ويلز ذلك. جنوب على حلم: عالوة يف العدوى وجدت فقد

البشري لالستعمال معد يف. متساح املكفنات لداء عايل انتشار وجد 37من49%وقد

من(Leptodactylus ocellatus)ضفدعاً مخسة (Philodryas patagoniense)أفاعي6ويف

آسيوية،. األرغواييف أقطار يف والثعابني الضفادع يف للعدوى عالية معدالت وجدت وقد
طفيلية دراسات أجريت .حيث

اإلنسان يف من: املرض دراسة يف احملدد احلضانة، دور حلم10يستمر تناولوا مرضى
نيئاً إىل20من،ضفدع Bi)شهرا14ًيوماً et al., 1983) .يف املكفنة توضع أماكن يشمل
اجلوف: اإلنسان البولية، املثانة الصفن، الثدي، اجللد، حتت النسيج النخاعي، احلبل الدماغ،

املعدي اجلدار العني، الضام. البطنـي، النسيج هي شيوعاً األكثر التوضع أماكن أن يبدو
الب اآلفة تكون حيث السطحية، والعضالت اجللد أنحتت وميكن ببطء، تتطور عقدية، دئية

اجلسم من جزء أي يف الشرى. تتواجد وأحياناً احلكة، هو الرئيسي عندما. العرض مؤملة اآلفة
التهاب فيها إىل. يوجد حمدد موضع من الريقة ִדاجر عندما ارتياح بعدم املريض يشعر رمبا

أخر لـ.موضع حديثة سريرية دراسة املكف22يف داء من بالصنيحالة هونان والية يف : نات
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وال اجللد حتت متنقلة عقيدات من املرضى نصف وظهرتتـيعانـى وعادت أختفت
املكفنة هاجرت Bi)حيثما et al., 1983) .أو ليفياً أو شحمياً ورماً اجللد حتت اآلفة تشبه

زمهية العي. (Tsou and Huang, 1993)كيسة املكفنات داء يفنـيحيدث رئيسي بشكل
الصني من وأجزاء وفيتنام، مع. تايالند، اجلفن يف مؤملة وذمة من الرئيسية أعراضه تتألف

تقيسعدما وعقدة 3وحكة، العلويتسم1  اجلفن على أشهر مخسة أو ثالثة بعد تشكل
. عادة

للداء احلشوي الشكل الداخلية األعضاء إىل املكفنة هجرة يعطي أن التوضع. ميكن أماكن
واملساريقاملفضلة الكلية، حول والشحم األمعاء، جدار األعضاء. هي تصاب ما نادراً
لتلك. احلياتية مشاֲדة سريرية صورة تعطي فإا اللمفي اجلهاز املكتملة الذيالنية تغزو عندما

الفيل لداء الطفيلي. العائدة قرب املناطق يف غزيرة الدم. اليوزينيات عينات فحص يكشف
الب الكريات متواتركثرة غري شكل هناك اليوزينيات وكثرة اخلفيف خطري(يض داء)لكنه هو

عن الناجم التكاثري الرحماملكفنات الرحممكفنة. التكاثريةلولبية عديدةالتكاثريةلولبية
وال تكاثرية، وبراعم منتظمة غري فروع وهلا إىلتـياألشكال وִדاجر الريقة عن تنفصل

ح الثوي، يف خمتلفة أخرىأنسجة أعضاء وتغزو العملية تعيد حياة. يث دورة الرحمإن لولبية
وصفتالتكاثرية وقد معروفة، مثب9غري وتحاالت الشكل3ة هلذا مشتبهة حاالت
اليابان7: السريري يف املتحدة،(Nakamura et al., 1990)حاالت الواليات يف واحدة

ف يف ا. ويالنـزوواحدة احلاالت يف الريقات جكانت مميزة غري إجيابـييملشتبهة الستعراف .داً
بشكل سائد شكل وهو كوريا، مجهورية يف التواتر بعض مع املخي الشكل عن التبليغ مت
مزمن مرض وهو الثعابني؛ أو الضفادع أكلوا الذين الريفية املناطق سكان يف . خاص

وصداع نصفي، خزل االختالجات، هي شيوعاً األكثر Changاألعراض et al.,1992)

(Kim et al., 1996 .
احليوانات يف وال: املرض البالغة، الشراطية تؤثر النهائيتـيال الثوي أمعاء يف ،تسكن

الوزن، نقص القطط يف تسبب رمبا لكن عادة، احليوان صحة واهلزال،واهلعلى يوجية،
متفاقم أو شاذ شهية نقص مع امل. مترافقاً أو بالريقات العدوى تتضح عندماقد سريرياً كفنات
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حياتية أعضاء تغزو عندما وخاصة كبرياً، عددها غري. يكون املتوسط الثوي يف املرض يكون
نسبياً صغرياً الطفيليات عدد كان إذا دائم بشكل اجلرذان. عرضي أن غالباً لوحظ وقد

ع تنتج املكتملة الذيالنية أن إىل يعود وهذا كبرية، لدرجة مسينة تصبح ورغماملنعدية منو، امل
الثد منو هلرمون متماثل غري تأثريهفإنهياتيأنه وحياكي اهلرمون ذاك مستقبالت مع يشترك

(Phares, 1996) .
االنتقال وطرز العدوى الطبيعة: مصدر يف املكفنات داء تلوثميستمر طريق عن بدئياً

االصطناعية أو الطبيعية املاء البح(خزانات املستنقعات، برباز،رياتاألهوار، جراً وهلمָק
بأنواع منعدية كلبيات أو الرحمهريات املاء. لولبية تلوث أنواعببيويؤدي الرحمض لولبية

ال الثانية املتوسطة واألثوياء اجلوادف عدوى القشرياتتـيإىل هذه هامة. تبتلع وسائل
الثانية الريقة ناقل هي املكتملة(للعدوى الذيالنية ثوي) املكفنة، والذيمن أخر، إىل ثانوي

املنعدين واألشخاص احليوانية األنواع عدد املنعد. يرفع اللحم تناول عرب العدوى ،ىتكتسب
بالطفيلي املنعدية الثعابني أو الضفادع أكل طريق عن منعدية وطريية ثديية أنواع إن. وتصبح

عائد يكون رمبا أستراليا يف الربية اخلنازير يف العايل العدوى منمعدل الرغم على اآللية، هلذه اً
األهوار من الشرب ماء يف جوادف ابتالع عن أيضاً ينشأ رمبا حال. أنه أي تلوث: يف يؤمن

ال الربية الكلبيات قبل من املوئلتتـياملاء .تشارك
مقارنة منخفض اإلنسان يف العدوى أخرىبمعدل حيوانات يف اإلنسان. املعدل يكتسب

رئ بشكل املكفنات غريداء أو النـيء اللحم يف موجودة يرقات ابتالع طريق عن يسي
الربمائيات مثل باملكفنات، منعدية حليوانات جيداً وثديياتوالزواحفواملطبوخ الطيور

وفيتنام. برية تايالند يف بالتماس هي أيضاً، يرقوي بناقل للعدوى آخر أن: طرز شعبياً يعتقد
مضاد تأثري هلا التقليدphlogesticلاللتهابالضفادع هذا كمادات، شكل على وتطبق

املكفنات داء حدوث عن عن. مسؤول املكفنات داء اإلنسان يكتسب أن أيضاً احملتمل من
الذيالنية بطالئع منعدية جوادف يبتلع حيث املاء، شرب األوىل(طريق ). الريقة

حا أي على الطفيلي، حياة يف دور أي يلعب وال عارض، ثوي ظروفاإلنسان ويف ل،
مناطق بعض يف املوجودة تلك مثل حمددة اإلنسانأفريقيابيئية يعمل أن يشتبه الوسطى،
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الوبائية السلسلة يف متوسط النهائية. كثوي األثوياء هي املناطق هذه يف للولبيةالضباع
احملالرحم يتم الظروف هذه يف باملكفنات، املنعدى الوحيد الثوي ظاهرياً هو واإلنسان افظة؛

البشرية اجلثث بالتهام للضباع يسمح عشائري لتقليد نتيجة العدوى دور . على
للمريض: التشخيص الوبائية والقصة العدوى أعراض طريق عن التشخيص على. ثبت

للدراسة احملوسب الطبقي التصوير من أفضل هو املغناطيسي بالرنني التصوير أن من الرغم
تع ال املكفنات، لداء مشخصةالسريرية التقنيات هذه من أي . (Chang and Han, 1998)ترب

نيشيياما باإل(1994)أظهر املرتبط املناعي املمتز مبقايسة سريولوجية دراسات ) إليزا(مينـزأن
اإلنسان يف املنسونية املكفنة لداء عالية نوعية حساسية لديها حال. كان أي إن: على

النو بإزعالتشخيص فقط جيرى أن ميكن تبدوي املكتملة، الذيالنية وجود وإثبات اآلفة الة
كاذب، بشكل مقطعة لشراطية منوذجية متوجية حركة مع ملاعة بيضاء شريطة مثل املكفنة

غمد الفمويةinvaginationدون ايتها أنواع. على الستعراف حماوالت لولبيةأجريت
طريالرحم بواسطة والقطط الكالب عند عدوى إحداث طريق معظمعن ولكن االبتالع، قة

بالغة طفيليات تنتج مل احملاوالت جير. هذه أن املنعديةىميكن النهائية األثوياء يف التشخيص
اجلثة بفحص أو الرباز فحص طريق عن البالغة .بالشراطيات

أن: املكافحة طريقميميكن عن البشري املكفنات داء حدوث ماء.1:نع ابتالع جتنب
وال جبوادف، ترشحتـيملوث أو غليه يتم مامل منعدية تكون أن .أوالً) يفلتر(ميكن

املكفنات. 2 حيوي رمبا الذي اللحم أن من كاف،التأكد بشكل الرفادات.3. مطبوخ ،جتنب
الضفادع،وأ حلم من احملضرة الضمادات أو حرارةأوالكّمادات، متغريات أو األفاعي

وال منعديةتـيأخرى، تكون .رمبا
اجـعالمـر
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TAENASISالشريطياتداء

ICD-10 B68.0الوحيدةالشريطياتداء الشريطية عن الناجم
B68.1العزالءالشريطياتداء الشريطية عن الناجم

ICD-10 B68.0 Taenia salium taeniasis; B68.1 Taenia saginata taeniasis 

الوحيدةطياتاشر: السببيات وT. soliumالشريطية العزالءال، ،T. saginataشريطية
اآلسيوية الوحيدة.T. asiatticaوالشريطية العزالءوالشريطية كطفيلياتمعروفتانالشريطية
من ألكثر كبري.(Shulman, 1982)عام300بشرية حد إىل مشابه نوع اآلسيوية الشريطية
العزالء يفللشريطية جديد كنوع وصفت أن،(Eom and Rim, 1993)1993عام، رغم

اآلسيوية الشريطية يعتربون الكتاب العزالءمننويعاًمعظم نوعاًالشريطية كوا من أكثر
ويدعوا العزالءجديداً، لتميزها. اآلسيويةالشريطية فقط النوعي االسم املقطع هذا يستخدم

العزالءعن . العزالءالشريطية
هلإن النهائي اإلنسان،اتالشريطيذهالثوي يفهو البالغ الطور يسكن أمعائهحيث
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الوحيدة. الدقيقة الطبيعية املتوسطة الوحيدةاألثوياء اخلللشريطية الداجنيرنـزهي
والقطط،نـزواخل الكالب، أن من بالرغم الربي، واوير ،النسانيسواجلمال،ول،ألياألغنام،

الكيسة أو بالريقة منعدين أحياناً وجدوا قد العدوىذكرت(.Cysticercusاملذنبةوأشخاصاً
املذنبةب الكيسات داء فصل يف البشرية املذنبة للشريطيةاملتوسطةألثوياءا. )الكيسة الطبيعية

البقريات هي البقرياتbovinesالعزالء فصيلة منBovidaeمن أفراد فصيلةوبعض
هي. Cervidaeالزرافيات اآلسيوية للشريطية الطبيعية املتوسطة الداجنيرنـزاخلاألثوياء
Fan)والربي et al., 1990a; Fan et al., 1990b) .

الوحيدةتقيس اخلالشريطية شريطية 4يرنـزأو من2  مؤلفة وهي طوالً 800  1000مم

عن احلاملة القطع تنفصل قطعة، أو منالتفتيلأسلة جمموعات وهي6أو5يف القطع، من
الربا مع مطروحة ما، نوعاً منمتحركة وحاوية عادة.بيضة30.000  50.000ز وبسبب

من كبرياً عدداً تبتلع فرمبا الرباز أكل املوجودةالبيوضاخلنازير سواء أوضمن، األسالت
الربازيةتـيال املادة يف حر بشكل أمعاء) املصنرات(األجنةتتحرر. تتواجد يف البيضة من
املعوي،نـزاخل اجلدار وختترق 72لخالوتنتشرير، نسج24  إىل الدوران جهاز عرب ساعة

يف وأعضاء املذنبةحيدث. اجلسمخمتلفة الكيسة أو الريقة تطور كانتتـيوال(اكتمال
الشريطيةعندماcellulosaeاخللويةاملذنبةالكيسةتدعى عن خمتلف طفيلي أا يظن كان
10خالل) البالغة تقيس9  15أسابيع، مملوءةمم10بـ5بـ8  مثانة وتشبه احلجم، يف

مغمد برائس وتتعلق البالغةجمهزبسائل، الشريطية وصنانري إنسان. مبحاجم يستهلك عندما
اخل أونـزحلم النـيء الريقةغريير فإن مذنبة، كيسات حيوي والذي جيد بشكل املطهو

األمعاء جدار إىل ويلتصق الرائس تغميد يزال احمليطة، النسج من يفلدقيقة،اتتحرر عادة
ويبدأ األيام. التفتيلبتطويراللفائفي يف الرباز يف األوىل األسالت من62  72تطرح

تبقى.العدوى أن الوحيدةميكن االشريطية أمعاء يف مدةإلحية لوحظتطويلةنسان وقد ،
لـ شريطية فيها بقيت حجموقد. عاما25ًحاالت يف اختالفات الكتاب بعض الحظ

للكيساصنانري وافترضوااملوجودةاملذنبةتروائس والرباح، والكالب واخلنازير البشر عند
خمتلفة ذراري رائس. نويعاتأووجود دون الفصوص املتعددة املذنبة الكيسة لوحظت
داء يف متواتر الكيسةالكيساتبشكل دعيت وقد املكسيك يف البشري املذنبةاملذنبة
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Cysticerusالعنقودية racemasus .منمعظممييل تنكسية حالة بأا لالعتقاد الباحثني
الوحيدة فصل(الشريطية املذنبةداءانظر أمهية.)الكيسات الوحيدةتكمن علىالشريطية
يف العامة يفيصابواالبشرأنالصحة املذنبة الكيسات ويطورون الشريطية ببيوض بالعدوى

. أنسجتهم
العزالء اأوالشريطية منشريطية أطول الوحيدةلبقر منالشريطية مؤلفة فهي ،

2000 وتقيس1000  10أسلة طوال4ً  وال. م احلاملة، اآلسالت أنتـيتنفصل ميكن
وغالبا100ًمنأكثرحتوي متحركة، وهي األخرى، تلو واحدة التفتيل عن بيضة، ماألف

ت أو األسلة من البيوض تطرح أن إما الشرج، عرب بنشاط تتحللتتحرك عندما ملوثةتحرر
داخل. البيئة املاشية برعي املبتلعة العيوشة البيوض مذنبةالبقرياتتتطور كيسات إىل

تدعىما( البقريةتزال املذنبة مشاֲדة) الكيسة الوحيدةبيوضلبطريقة اخلالشريطية . يرنـزيف
تبدأ60  75التطوريستغرق أالكيساتيوماً، خالل بالتنكس قليلةاملذنبة وميوت،سابيع

أشهر ستة بعد منها والذي. ويتكلسالعديد جيداً مطبوخ غري عجل حلم بتناول البشر ينعدي
عيوشة مذنبة كيسات يف. حيتوي األمعاء يف البالغة الشريطية 12تتطور داء. أسبوعا10ً 

بيوض ابتالع عن الناجم البشري املذنبة العزالءالكيسات الالشريطية أنه أنهإما أو حيدث
جداً املذنبة(نادر الكيسات داء العزالءلبيوضميكن). انظر عدةالشريطية حية تبقى أن

مناخية أحوال يف العشب على أو املياه خزانات أو السائلة الفضالت يف أشهر أو أسابيع
.معتدلة

الوحيدة: رايفغاجلالتوزع العزالءوالشريطية العاملتانمنتشرالشريطية الشريطية.حول
النامية،شائعةالوحيدة البالد يف أوروبا،وجداً وشرق الالتينية أمريكا يف خاص بشكل
أالصنيومشال وغرب اهلند، يفلشريطيةل.ريقياف، خاص بشكل أكرب، عاملي توزع العزالء

أ وغرب النوعنييتواجدحيث(ريقيافشرقي وأوروبا)كال واجلنوبية، الشمالية أمريكا ، .
العزالءالشريط بـأكثرية من10انتشاراً تقريباً الوحيدةمرات استعرفت. الشريطية

اآلسيوية، مدغشةتشفاملكالشريطية أندونيسيا، أثيوبيا، يف حالياً تايوان، يف مجهوريةر،قأصالُ
وتايالند، Fan)كوريا et al., 1990a; Fan et al., 1990b) .
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اإلنساناحلدوث عاملقد: يف يف يقارب1947قدر ما العامل39أن يف البشر من مليوناً
العزالءبابالعدوىمصابنيكانوا ولشريطية الوحيدةبامليونا2.5ً، عزىلشريطية وقد يررتق؛
حالة45: 1973عام وللشريطيةمليون الوحيدةماليني3العزالء (,Stricklandللشريطية

الرغم1991) على احملليةمن، االنتشارات أرقاماآلسيويةشريطيةللأن هناك فليس معروفة،
فأدوا واجبءعاملية، مرضاً ليست علىوتعتمدعنها؛غيالتبلالشريطيات املتوفرة املعلومات

مثل السكان، من خاصة لقطاعات معزولة اجلددمدارسدراسات واֱדندين األطفال،
معتمد. غريهمو لالنتشار عديدة دراسات ألن العلىةكذلك ميكنإجياد وال الرباز، يف بيوض

الوحيدةبيوضمتييز العزالءوالشريطية التقليدية،طبالاآلسيويةالشريطيةوالشريطية الفرائق
األنواعاالنتشاراتتوطد بني الختالفات جيداً بوالنداوقد. املعروفة يف حملي تقرير حلّل
عام736 يف شخصت الشراطيات داء من عنحالة634فكان1997حالة الشريطيةنامجة
الوحيدةعن6و،العزالء نوع63والشريطية الـ. الشريطيةمن احلاالت حرم11كانت يف

على املشخص الشريطيات داء من تشيلي يف عاميمستوىجامعة بني 1994و1985النوع

عن العزالءنامجة العكسالشريطية وعلى يففقد: ، حاالت ثالث كل من حالة كانت
منبأندباهي نامجة الوحيدةونيسيا العزالءعنواثنتانالشريطية Sutisnaالشريطية et)

(al.,1999طفيليات الوحيدةاستعرفت الشريطيات56من98%يفالشريطية داء من حالة
Allan)غواتيمااليف et al., 1996) .النس التواتر قوياألنواعهلذهبـييتأثر بشكل

احمللية، سبيلفبالعادات الوحيدة: املثالعلى املسلمةالشريطية اجلماهر يف موجودة غري
التـيوالواليهودية الدينية باملعتقدات اخلتـيتتمسك حلم استهالك .يرنـزحترم
تشخيصية،216.275يف خمتربات إىل أرسلت برازية الوالياتلعينة يف يفاملتحدةلوالية
أن: 1987عام نوع0.1%وجد بيوض Kappus)الشريطيةحتوي et al., 1991)ومن ،

املوجودات- احملتمل هذه على تعترب-اعتماداً يتجاوزأيأن السكان1%انتشار عامة يف
جداً ه. عالياً هناك) 1991(نـزقدر كان مقداره900أنه بانتشار أملانيا، يف عدوى ألف

تقارير. %1.5 يقحديثةأشارت عدوى معدل إىل العاملي االنتشار بـحول يف12.4%در
قرية1.008 يف Giboda)الوسشخصاً et al., 1991)%10.4السودان300يف يف طفل

(Karrar and Rahim, 1995)،%8.1سكان األثيوبية19يف اֱדتمعات Birrieمن et al.,)
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يف171يف2.9%و) 1994 العامة اجلمهرة يف . (Supanaranond et al., 1990)تايالندبالغاً
الإن فيهاتـيالبلدان األعلىتارخيياًتوجد العزالءاالنتشارات السكان10%(للشريطية ) من

أثيوبيا، الدميقراطيةكينياهي الكونغو ومجهورية االحتاداملناطق. ، القوقاز، منطقة هي املوطونة
آسياتـيالسوفي يف املتوالوسطىالسابق، األبيض البحر على حمددة وبلدان سطواجلنوبية،

سوريا، لبنان، حويوغسالفيامثل أن وجد فقد يف65%تـىالسابقة، منعدين األطفال من
من اجلنوبيةمتوسطةانتشاراتهناك. السابقةيوغسالفياأجزاء أمريكا آسيا،ويف غرب

بينما واليابان، بعضةنخفضمانتشاراتتوجدأوروبا، املتحدة، الواليات كندا، أستراليا، يف
غرب . الباسفيكبلدان

الوحيدةباالعدوىإن جنوبلشريطية يف البانتو(أفريقيامتوطنة بني أمريكاو) خاصة
شرق جنوب من املسلمة غري والبالد قليلة. سياآالالتينية، معلومات داءعنتتوفر انتشار

األمريكيتني يف التالية. الشريطيات املعدالت الدراسات بعض لشريطيةباللعدوىسجلت
األرجنتني،0.6%: ءالعزال الربازيل1  2%يف كوبا،0.1%،تشيلييف1.6%يف 1.7%يف

غواتيماال .يف
انتشاريبدو اآلسيويةأن املوطونةالشريطية املناطق يف جداً مت. ,Fan)(1997مرتفع

يصل انتشار عن اجلبلية11%التبليغ املناطق يف6%وتايوان،يفيف تشيجي جزيرة يف
يف21%كوريا،مجهورية ساموزير جزيرة املناطقأندونيسيايف هذه سكان ميارس حيث ،

تشجع، والنظافة الطعام عادات يف يفبشكلوممارسات الطفيليات انتشار على كبري،
واخل . (Depary and Kossman, 1991)يرنـزاإلنسان
البالغةاحليوانات: احليواناتيفاحلدوث بالطفيليات للعدوى داءنوقش.مقاومة
املذنبةنـياحليوااملذنبةالكيسات الكيسات داء فصل .يف
اإلنساناملرض عنداء: يف الناجم العزالءالشريطيات غالباً،الشريطية سريري حتت

عرب فقط منعدفحصويكتشف شخص يستشري عندما أو الطبيباًىالرباز حبركةشبعد عور
الشرجية املنطقة يف لألسالت السريريةتتألف.زاحفة احلاالت يف شيوعاً األكثر األعراض

غثيان،: من بطنـي، أنهوهنأمل حني ويف إمساك، أو وإسهال البطن، تطبل الوزن، نقص ،
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يكون أنواحدةاملريضعندقد أظهرت تشيلي يف التجربة فإن األعراض هذه من أكثر أو
فقط املرضى ثلث أنكانحوايل قبل األعراض هذه من واحد وجودلديهم يدركوا

األسالت. العدوى العزالءاحلاملةִדاجر خمتلفةللشريطية أعضاء إىل الرحم،(أحياناً الزائدة،
البلعوميةالصفراويةاألقنية األنفية اֱדاري الذي) ، املوقع على معتمدة اضطرابات تستقرمسببةً

حي قد وحدفيه، نادرة، حاالت يف معوي انسداد التـىث يف (Demirize etنولوقانثقاب

(al., 1995 .اإلفراز يف نقص املرضى من عالية نسبة لدى التفاعالت. املعديحيدث ختتلف
يالحظ حيث نفسية، بعوامل تتأثر ورمبا للعدوى يروأعراضاًاملرضىالفردية أن بعد افقط

غالباً . (Pawlowski, 1983)األسالت
عنإن الناجم الشريطيات الوحيدةداء نادرظالشريطية بشكل سريرياً نعأكثراهر

عن العزالءالناجم احملتمل،الشريطية ومن وخفيفاً، محيداً يكون ما ألنأنوعادة ذلك يكون
املريض قبل من مالحظة أقل فهو ولذلك نشاطاً، أقل عن: لذلكوباإلضافة.أسالته يبلغ مل

األقنية والتهاب الزائدة التهاب مثل .الصفراويةمضاعفات
لـ(1992)ورفاقهفانوجد مسح املرضى1.661يف اآلسيويةمن تايوانبالشريطية يف

عالماتدل78%أن أو أعراض بعضهم. يهم عند شيوعاً األكثر العالمات حركةهيكانت
املرضى95%(األسالت يف) من شرجية حكة سنوات، لعدة يفغثيان،77%املستمرة

بط%46 أمل يف45%يفنـي، دوام يف،%42، زائدة يف42%شهية وصداع ،%26.
االنتقالمصدر وطرز داءيشكل: العدوى وبائيات يف رئيسياً رابطاً اإلنسان

نقيض على وذلك عدهدورالشريطيات، املصدرايف حيوانية أخرى الثوي. وى هو اإلنسان
من أنواع لثالثة البقر. الشريطياتالنهائي مراعي البشري الرباز قديلوث تتغذىومناطق

ال اخلنازير حملياًتـيعليها الدقيقة. تستولد األمعاء يف سنوات عدة الشريطيات تعيش قد
متتابع بشكل احلاملة األسالت يف يومياً البيوض آالف أو مئات تطرح أن وميكن . لإلنسان،

أحياناً حاداً أو شديداً التلوث يكون واحد. قد بشري عدوى حلامل العزالءميكن للشريطية
مرتعف يف املاشية من مئات عدة يعدي أن املاء خزانات أو احلبوب مزارع يف يتغوط قط

عن. لألبقار الناجم املذنبة الكيسات لداء سوافية فاشيات العزالءوصفت كنداالشريطية يف
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املتحدة والواليات السابقة درجة. وتشيكوسلوفاكيا على املراعي يف حية البيوض بقاء يعتمد
البيئ ميكنحرارة الصيف ففي والرطوبة، العزالءة يفللشريطية الشهرين حوايل حية تبقى أن

الشتاء يف أشهر مخسة من ألكثر تبقى أن ميكن بينما أوروبا يف موجودة بيئية يف. أحوال
بكينيا املرتفعة بيوض: األراضي أن العزالءوجد عامالشريطية مدة حية تبقى أن يبدو. ميكنها

بيوض الوحيدةالشريطيأن قليلة بشكل البيئية للعوامل مقاومة .أقل
مفتوحة، حقول يف غالباً الكبرية املزارع أو احلقول يف النامية البلدان يف الفالحون يتغوط

بيوض إىل واملاشية اخلنازير من كل يصل يف. الشريطيةوبذلك اֱדاري ماء استخدام إن
م أو األار من ملوث ماء استخدام أو داءشربصادرالسقاية انتشار يسبب احليوانات

هو. املذنبةالكيسات األخرية السنوات يف الشريطيات داء وقوع رفع أخر االستخدامعامل
ال للمطهرات أنظمةتـياملتزايد يف الطفيلي لبيوض الطبيعي التدمري أن. اֱדاريتعرقل ميكن

وميكن األار، مبياه كيلومترات عدة الشريطية بيوض بالنوارستنقلأنحتمل عديدة ملسافات
أخرى طيور الشريطيات. أو بيوض نثر يف هام دور أيضاًللحشراتيعزى للرباز .األكلة

املذنبة الكيسة العزالءتبقى املاشيةللشريطية يف احليوان9ملدةاحليةحية نسج ويف أشهر،
أسبوعني مدة املذنبة؛امليت الكيسة فتبقىللشريطيةأما اخلنازيرالوحيدة يف سنوات عدة
يقارب وما حية60%احلية، بدرجةإذاتبقى الفطيسة ملدةº4خزنت 30م (Fanيوما26ً 

et al., 1998(.
يفيتنوع معترب بشكل البشرية الشريطيات أدواء انتشار ومعدالت جغرافيةمناطقالتوزع

العامل يف عل. خمتلفة وثقافية اجتماعية اقتصادية عوامل الناجم. نتقالالاىتؤثر الشريطيات داء
الوحيدةعن يفالشريطية بكثري انتشاراً الصناعيةالبلدانأكثر البلدان يف منها داء. النامية

عن النامجة العزالءالشريطيات قيلالشريطية وقد واملتطورة، النامية البلدان من كل يف سائد
داء ينتشر بينما عنالشريطياتإنه الوحيدةالشريطيالناجم الشعوبة يف خاص بشكل
داء فإن عنالشريطياتالفقرية، العزالءالناجم يفالشريطية ثرواִדا،يرثالاألممسائد بسبب ة

الفقرية األمم اإلنسان. فقرهابسببويف عنداءيكتسب الناجم الشريطيةالشريطيات
حلمالعزالء املنعديرنـزاخلبأكل جيداً املطبوخ غري أو املذنبةىالنـيء اختفت. بالكيسات
احلديثةتقريباًالعدوى املشددة اخلنازير رعاية طرق تسمح ال حيث الصناعية، البلدان من
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البشربالوصول براز أخرى،. إىل جهة بربازلدىمن للعدوى بكثري أكرب اختطار اخلنازير
منيفاإلنسان صغرية أعداد استيالد يزال ال حيث النامية، األسرازيرناخلالبلدان قبل من

املُ الريفيني السكان بني شائعاً من،منيدְקعֲקنشاطاً اֱדموعة هذه متلك ال ذلك، على عالوة
االس أنظمةتالسكان أو الشرب مياه من أخرياًاֱדاريفادة هذهتذبح، من عالية مئوية نسبة

احمللي أو العائلي لالستهالك البيت يف احليواولذلك،اخلنازير ختضع البيطريةال للمعاينة . نات
الناجمباملقابل الشريطيات داء البشر يكتسب العزالء، حلمالشريطية أوعجلبأكل نـيء

املذنبة بالكيسات منعدى جيداً مطبوخ وثيقة. غري البشرية أطباقالصلةالعدوى تناول بعادة
إىل مقطع عجل حلم أو نـيء عجل حلم من والقطعحمضرة تطبختـيثخينة بشكلال

اللحمقد. شامل يطبخ أن قبل حتضريها أثناء حلم أطباق بتذوق أيضاً العدوى بشكلتنتقل
حاملطاخت. كامل فيها عائلة يف مرات خبمس أعلى العدوى التقاط ،العزالءللشريطيةار

املرض انتقال يف الطعام مع يتعامل الذي الشخص أمهية يوضح أعلىاالختطاريكون. والذي
تمرة14بـ يف يعملون الذين العمال رمباصنيبني نـيء، حلم وتسويق إىليسببع وصوهلم

املعاينة أثناء رفض الذي أو البيطرية للمعاينة خيضع مل الذي الناجم. اللحم الشريطيات لداء
الوحيدةعن ألنالشريطية العليا الطبقات بني واسع حلمحلمانتشار من أكثر مكلف العجل
ولذلكنـزاخل خاصةير، املوثرين، قبل من أكثر املطبوخةيفيִקستهلك وغري الثخينة األجزاء
وردياً(جيداً يزال ما املركز يف) حيث نيئةأطباقأو تأكل أن ֲדدف حال. مزوָקقة أي : على

للشرب صاحل مباء التزويد أنظمة للمساخل)شروب(إن البيطرية واملعاينة املفرغات، وإزالة ،
ناق تكون ما الفقريةبشكلصةغالباً الطبقات تورط املاشية،يساوي إصابة يسهل والذي
بعده ومن منعدىيصبح. اإلنسانابالعدوى اآلسيويةاإلنسان أكلبالشريطية طريق عن

غري املنعديةاملطبوخةاألكباد اخلنازير .أو
اإلنسان إذا فيما حول التساؤل بعض عربميكنيوجد املذنبة الكيسات داء يلتقط قلسأن

من القاصية الوحيدةاألجزاء بتفعيلمنالشريطية متبوعاً بعصاراته) تنشيط(أمعائه البيوض
غالبية. املعدية اعتاد يالكتاببينما قلسعأن أن مناتقدوا احلاملة واللفائفيألسالت الصائم

نادراً يكون الفموي. تقريباًسوف الطرح اكتشاف العزالءيتطلب مريضللشريطية يف
(Gupta et al., 1997)الرأي ذلك حول أخرى . نظرة
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أسالت:التشخيص العزالءتزحف وتلتصقالشريطية خترج، لكي األمعاء طول على
الوحيدةأسالت للبيوضالشريطية قليلة فرصة هناك وهكذا الربازية، املادة يفللتحررإىل
املرضى. األمعاء ربع يف فقط الرباز يف الطفيلي بيوض على.تتواجد ميكنذلكعالوة ال ،

جنس من املختلفة األنواع للبيوض،الشريطيةمتييز اֱדهري ألنوهذهبالفحص كبرية سيئة
العزالءبيوض الكيساتالشريطية لداء واضحاً اختطاراً يتم. للبشراملذنبةحتمل السبب هلذا

باستعراف عادة البشري املعوي الشريطيات داء الربازاحلاملةاألسالتتشخيص حالة. يف يف
العزالءباالعدوى تستخدم: لشريطية أن املباشراملماسحجيب الفحص من أكثر الشرجية

الربازية بشكل. للعينات األسالت تطرح كانتيوميال إذا الفحص يكرر أن جيب لذلك ،
سلبية التفريقي. النتائج التشخيص العزالءبنييعتمد الوحيدةوالشريطية عالشريطية ددعلى

يف للرحم الوحشية اجلانبية 30احلاملة،األسالتالفروع و16  األوىل األنواع 12يف يف7 
ذات. األخرية أسالت متييز على يعول 16ال بدئيا12ً  متييز. تفرعاً العزالءميكن الشريطية
الرائستطرحعندمااֱדهريبالفحص حيث املعاجلة،، بسبب أو عفوياً تنقصهالروائس

العائدةا الروائس متلكها حني يف أنواع. الوحيدةللشريطيةلصنانري، بيوض أن من الرغم على
اֱדهريالشريطية بالفحص مميزة بيوضاالعتباريغري لتفريق تقنيات طورت فقد الشريطية،
بيوضالوحيدة العزالءعن املناعيالشريطية املمتز مقايسة طريق عن أخرى وشراطيات

باإل Montenegro)) إليزا(ميـزناملرتبط et al., 1996)العائدة وتلك للشريطية) البيوض(،
البوليمرياطريقعناآلسيوية سلسلة Gottstein)زتفاعل et al., 1991)ًأيضا طور وقد ،

الربازي املستضد لكشف املرضى براز يستخدم الذي إليزا (Allanالوحيدةللشريطيةاختبار

(et al., 1996 .اال بـخهذا حساسية أكثر اֱדهري2.5تبار الفحص من مسح.مرة جيد مل
موط475لـ مجاعة يف الوحيدةبانةوشخصاً وذلكلشريطية عدوى، أي املكسيك يف

وجد ولكن الطفيلية، الدراسة طرائق الربازيعداوى10باستخدام املستضد عن : بالبحث
الالحق7كان بالكشف مثبتة احلاالت هذه Rodríguez-Canulلألسالتمن et al.,)

1999 .(
أدوا: املكافحة ولكنهاءليست فقط، العامة للصحة مهددة البشرية أيضاًالشريطيات
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فان لتقديرات فوفقاً االقتصادية، اخلسارة يف عداوى(1997)عامل خسارةالشريطيةتسبب
مقدارها اجلبلية11.327.423سنوية املناطق يف أمريكياً وتامندوالراً 13.641.021يوان،

مجهورية يف تشجي جزيرة يف أمريكياً وكوريادوالراً جزيرة2.425.500، يف أمريكياً دوالراً
أندونيسيا يف احليواتعتم. ساموزير املرض هذا مكافحة إجراءات كل تقريباًنـيد املصدر

اختطارالتثقيفعلى لديهم الذين للسكان املناسب بارجيا. الصحي عدة(1997)يذكر
النقاطتـيوال،للمكافحةإجراءات من أي يف للطفيلي الوبائية السلسلة قطع من تتألف
:للتداخلالتالية
للبيئة.1 الالحق والتلوث البيوض املباشر: إنتاج بالتشخيص هذه الفعالةواملعاجلةمنعت
وقدلأل الوحيد، النهائي الثوي هو اإلنسان حيث املنعدين، القلتشخاص عدوىمعدالت
العزالءبا السوفيالشريطية االحتاد التثقيفتـييف طريق عن واملعاجلةالصحيالسابق للعامة

للج املوطونةماجلموعية املناطق يف معدل. هرة عاميالبقرياتتراجع بني 1964املنعدية

.1.09%  0.38%من1972و
البيئة.2 يف البيوض من: نثر للتخلص مناسب نظام عرب مينع يشملاملفرغاتوهذا

التقليدي اֱדاري نظام فقط األليس أيضاً جيداً،حوولكن واملبنية املعقمة وتعليماض
الستخدامها مناسبة طريقة األحوال. السكان تعرقل ما غالباً احلظ والثقافيةاالقتصاديةلسوء

أن كما اإلجراءات، هذه النامية البالد يف الريفني اأنظمةللسكان تقللاֱדاري قد لتقليدية
ح الشريطية بيوض يقاربتـىعيوشية قد8%ما ولكن حاويةتبقى، النهائية التجمعات

العيوشة البيوض من مهمة أعداد Barbier)على et al., 1990) .
الطبيعي.3 املتوسط الثوي قبل من البيوض مبنع: ابتالع جتنبه ميكن البقرياتوهذا

الوصو من املستولدة هوواخلنازير وهذا اإلنسان برباز شراب أو طعام إىل يفالقاعدةل
الكبرية احلديثة حال. املزارع أي عدةبـيير: على الفقراء الستهالكهمخنازيرالفالحون

نقص أو جتاهل وبسبب عادة، احمللية السوق يف البيع أو املعايروسائلالشخصي تطبيق
بسهولةحيالتصحي تصل احليوانات فإن لالستيالد األماكنة اإلنسان،تـيالإىل برباز تلوثت

املذنبة الكيسات داء .وتكتسب
املتوسط) منو(تطور.4 الثوي يف املذنبة مبعاجلة: الكيسة منعه ميكن احليواناتوهذا
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الالحقةتـيوال( للعدوى واسعة غري فعالية وذات جداً، مكلفة دراسات. بالتلقيحأو) هي
لدا املتوسطة األثوياء حالةتلقيح ففي جداً متقدمة الشراطيات البقرية،الكيساتداءء املذنبة

حتل أن جيب قليلة عملية تسويقية مشاكل فقط الروتيلقبهناك باستخدامه نـيالبدء
(Lightowlers, 1996)،اخل املذنبة الكيسات داء ضد التلقيح حماوالت يفنـزجتري يرية
جودة أقل بشكل Evans)البريو et al., 1997).

النهائي.5 الثوي إىل املذنبة الكيسات أن: انتشار ميكن اجليدةباملعاينةمينعوهذا البيطرية
املعاينة جتنب ضد السكان وتثقيف املساخل حلمنـزاملالذبحمازال. يف واستعمال للخنازير يل

البيطريةنـزاخل للمعاينة خيضع مل الذي امنتشراًير الزراعية اֱדتمعات يف اقتصادياً،جداً ملتدنية
يف كبرياً دوراً املبقاءويلعب . البشريةعويةالعدوى

اخل: يشخصالتحصنيال.6 حلم طبخ يتضمن أينـزوهذا لقتل جيداً العجل وحلم ير
الطعامااختو،مذنبةكيسات نظافة حفظ تدابري قبل،ذ األيدي وغسل الطعام غسل مثل

لتجنب الوبيوضابتالعالطعام .حيدةالشريطية
المـراجـع
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امشوكاتءأدوا. 3 وأدواء سوداتلممالرأس
Acanthocephaliases and Nematodiases

الرأسداء ACANTHOCEPHALIASISمشوكات

ICD-10 B83.8أخرىداتادو نوعية
ICD-10 B83.8 Other specified helminthiases

املخاطمداء:املرادف . Macracanthorhynchosisشائكات
مشوكاتهعوامل:السببيات هي الداء الديدانالرأسذا الرأسالأو -thorenقرنية

headed:العلقيةماملخطةشائكM. hirudinaceus)العلقية:املرادفات املخطم كبرية
Gigantorhynchus hirudinaceus،امل العمالقةكبرية امل،G. gigasخطم خطممشوكة

الطوقا) Echinorhynchus gigasالعمالقة مشوكة،Moniliformis moniliformisءالطوقانة
الروسية الضفدعية،Acanthocephalus rauschiالرأس الرأس A. bufonisومشوكة

الصينية( الرأس ونوعCorynosoma strumosumالسغليةدةاملوتָק،)A. sinensisمشوكة
Bolbosoma .شائعةاالثنتان غري واألخريات اإلنسان، عند نادرتان . األوليتان
العلقيةاملةلشائكالنهائيةاألثوياء الربية،خطم اخلنازير اخلنازير، األبقار،: أحياناًوهي
اإلنساننيساالنسكالب،الالقوارض، أو أمعائهحيث، يف الطفيلي . الدقيقةايعيش

أبيض لون ذات أسطوانية،بـيحليالطفيليات خفيف، وردي مامسطحةوأو تقيس. ونوعاً
طوالًسم35اإلناث أكثر عرض4  10وأو حوايلاًمم والذكور بـسم10، 5طوالً مم 3 
السطح. عرضاً على متجعداًتشبه ولكنهاصفَراً بسهولة، لديهامتيز الرأس مشوكات ألن
لالنكماشproboscisخرطوم قابل صفوفمعفموي ستة أو .املنحنيةاألشواكمنمخسة
حوايلالبيوض وطوهلا 110بيضوية متر، 70  مضغاًومكرو مع) أجنة(حتوي تطرح عندما

النهائي الثوي أنو. براز جيب تطورها، خنفساءتبتلعملتابعة عادة خنفساء، قبل من البيوض
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حيثScrabaeidaeاجلعلياتةفصيلمن(dung)الروث البيوض، األثوياءتفقس هذه داخل
يف احملىاملعاملتوسطة الريقات وختترق تكملاملتوسط، حيث احلشرة، جسم جتويف ررة
و يبتلععند. تكيستتطورها ائينـزخما ثوي أو السنجاب،peccaryالبقري(خرآير
squirrel،املسك املةمغمد) إنسانأو،muskratفار غالفهاالريقاتتطرح،طفولةاألجنحة
وبعدالكيسي ،3 ال2  مرحلة تصل البيوضنضجأشهر بوضع األنثىميكن. وتبدأ تنتج أن
أشهر250.000منأكثر عشرة يقارب ملا يومياً بيضة للعوامل.ألف جداً مقاومة البيوض
سنواتوميكنالبيئية، لعدة التربة يف تبقى .أن

النهائية الطوقاءاألثوياء متعددةللطوقانة أنواع صغرية،منهي أخرى وقوارض اجلرذان
والصرا اخلنافس هي املتوسطة السغليةلالفقاريةاألثوياء. صرياألثوياء Corynosomaلموتدة

strumosumالقطـه الثعلب البحر(Alopex lagopus)بـيي ماء كلب ،Enhydra)

lutris(،و احليتان من عديدة األقداموأنواع احملتمل. pinnipedsزعنفيات يكونمن أن
قشري املتوسط تعمل(pontoporeia affinis)اًبرمائياًالثوي السمك، من عديدة أنواع

متريرية الرأساملتوسطةاألثوياء. كأثوياء قشرياتملشوكة طفيلييهBolbosomaهي
وجدت لهحيتانـي اليفعية السمكاحلالة . يف

واحلدوثالتوزع املتتواجد: اجلغرايف العلقيةشائكة اخلخطم عربنـزيف واسع بشكل ير
غرب. العامل أن العباوأوريبدو من املناطق،. دوىخال بعض يف اخلنازير يف شائعة العدوى

تصل أن بيالروسيا:عاليةعدالتملوميكن ،اًمنعديالقطعانمن 17%  32%كانيف
من العدوى معدالت وصلت0.9%  5% وتراوحت . (Soulsby, 1982) 23%وأحياناً
يف االنتشار معدالت األقاليميف3%  7.4%منالصنيتفاوتت يف50  60%ومن. أحد

آ Leng)خرإقليم et al., 1983).القرن خالل شائعة كانت البشرية العدوى أن قيل وقد
منطقة يف السوفييفvolgaفولغاالاملاضي خنافساستهالكنتيجةالسابقتـياالحتاد

Melolonthaبشريةعلى. نيئة حاالت وجود أخرى دراسات تثبت مل حال، Lengأي et)

al., 1983(عمرهب لطفل واحدة حالة سֱקجلت5استثناء 1958Faustعامسنوات et al.,) 

رادوميوس.)1974 احل (1989)ورفاقهأبلغ تايالندالتبشريةالالةعن يف وصفتوقد. اسعة
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الربازيل،فراديةحاالت يف السابقةوأيضاً وتشيكوسلوفاكيا عام. ومدغشقربلغاريا، منذ
تطلب1970 البشريت، عمالًالعدوى يفاجراحية أطفال الصنييفواليات3على مشال

جنوֲדا يف لتقارير. وواحداً دراسة بينت ليونينغأنمشفويةوقد إقليم يف مت منه 200أكثر

االنثقابات بسبب جراحي واملعويةتداخل بطنـي115أن، ملغص داءعنجنمتحالة
و املخاطم أخرقدشائكات مشفى يف Leng)عوجلت et al., 1983) .
حاالت الطوقاءبشريةلعدوىمنعزلةوصفت فلسطنيبالطوقانة ،إيطاليا،)إسرائيل(يف

يفautochtonousاآلصلةاألوىلاحلالةسجلت. والسودان) جاواجزيرة(إندونيسيا
يف املتحدة عمره1989الواليات طفل يف يف.(Neafie and Marty, 1993)شهرا15ً،

الت: نيجرييا منمت حالة عن الطوقاءبليغ اإلنسانالطوقانة Ikeh)يف et al., 1992)وجد وقد ،
الع تصيبـأن اجلرذان 39%دوى األجرذ(من Rattus rattus(Mafianaاجلرذ et al.,)

1997.(
بشريةحالةوصفت الرأسعدوى أندونيسياA. bufonisالضفدعيةمبشوكة إصابةويف

السغليةبواحدة أالسكاCorynosoma strumosumاملوتدة وواحدةبيف املتحدة، الواليات
األالروسيةالرأسمبشوكة أيضاًاليف بروسيفوقد؛ (Schmidt, 1971)سكا أبلغ
مستعرفتنيحالتنيعن (1990)ورفاقه يفغري الرأس . أستراليايفطفيلنيمبشوكة

اإلنساناملرض وأعراضاألثردرسيمل:يف جيدىلعدواالباثولوجي بشكل .البشرية
للحاالتتعود املرضي عنهاتـيالالتاريخ التبليغ حيثمت الصني، إىلداالتعديف األكثر،

معحاالت األمعاءشاذة وانثقاب حاد بطنـي يفاألكثرنااحلالتتتطلب. مغص حداثة
كان الذي اللفائفي، من جزء قطع انثقاباتفياألطفال Leng)متعددةه et al., 1983) .

ذاتيةعانـى عدوى يف عامجتريبيةباحث ووهن نعاس، إسهال، حاد، معوي معدي أمل . من
عنهريضاملعانـى أبلغ ضعف(1992)ورفاقهايكيهالذي حبرقةوأحياناً،اردوو،من شعور
السرةيفمتقطعة غري. منطقة أخرى حاالت . ضيةاعرأكانت

احليواناتاملرض ااملةشائكتلتصق:يف اللفائفيخبرطومهالعلقيةخطم جدار والصائمإىل
عشري اخلواإلثنا تنخروالذياًالتهابيتفاعالًالطفيليحيدث. يرنـزيف يسبب أن اًميكن
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وأحياناً صغرية، عقيدات على. caseousمتجبنةوتشكل السريرية التظاهرات شدةتعتمد
املع جدار داخل الطفيلي اختراق ودرجة عىالعدوى، ووجود بشكلثانويةجرثوميةدوى،

األكثرنجمت.خاص عناحلاالت األمعاءوخامة التهابوانثقاب إىل واملتؤدي . وتالصفاق
غري السريرية عادةظاألعراض يفىمدملإسهاإىلاملوتدةأدت.اهرة دم املنك،وفقر

عارضةتـيوال أثوياء . هي
االنتقالمصدر وطرز الطفيلي: العدوى تطور متوسطإىلحيتاج أن. ثوي اخلنازيررغم

رئيسية وأثوياء مستودعات هي الربية العلقيةاملةلشائكواخلنازير أنواعنوعيةأنإالخطم
غري منوميكنكاملة،الطفيلي أكثر تعدي بينهااًخمتلفاًنوع12أن من الفقاريات، من

األج. (De Gisuti, 1971)اإلنسان مغمدات بابتالع اخلنازير والتֱקعدى اجلعالية، تـينحة
متوسطة كأثوياء الصني. تعمل اجلعالياتو:يف هلذه أفأوجد،scarabaeidsباإلضافة اًرادن

النضجبنيمنعديكانواCarambycidaeةفصيلمن مرحلة يف الرأساألخريريقات ملشوكات
الكيسية( cystacanth((Lengالشائكة et al., 1983) .ب بالعدوى اإلنسان طريقةيصاب

للخنازير أوبابتالعمشاֲדة األجنحةdeliberateمتعمدعارض معظم. ملغمدات حتدث
يفاالعد يلعبواألطفالوى أو اخلنافس يلتقطون الذين الريفية، املناطق وأحياناֲًדانيف ،
مطبوحممصةايأكلو ولكن خفيف، الريقاتخبشكل لقتل كاف غري بشكل جنوب. ة يف
ويقدموالفالحونبعضيعتقد: الصني الليلي البوال ضد فعالة األجنحة مغمدات اأن

. الغرضهلذاألطفاهلم
حتوييتمأنميكن:التشخيص ثخني غالف ذات بيوض وجود بإثبات طورالتشخيص
األوىل بعد)acanthorالشائكة(الريقة البيوض رؤية السهل ومن يֱקفحصاهنبيذت، أن ميكن ،
البالغ بالمعبعدالطفيلي املريض ستراتاجلة يتم. وانطراحهpiperazine citrateبيبريازين

جراحة بعد حاالتاسعافيةالتشخيص .كثريةيف
متنع:املكافحة أن مبتجنبالبشريةالعدوىميكن األجنحةغابتالع ا.مدات لداءملكافحة

اخلن يف أن: زيراالطفيلي بظروفحتفظجيب وتزوداحليوانات منكافبطعامصحية ملنعها
التربة األجنحة(rooting)تقليب مغمدات . وابتالع
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عـراجـالم

الوعائية األسطوانيات ANGIOSTRONGYLIASISداء

ICD-10 B81.3المعوي الوعائية األسطوانيات األسطوانياتB83.2 ،داء داء
)الكانتونيةاُألسطناوية(الوعائية

ICD-10 B81.3 Intestinal angiostrongyliasis  

B83.2 angiostrongyliasis (Parastrongylus Cantonensis)

الوعائية:املرادفات األسطوانيات اليوزينAngiostrongylosisداء السحايا التهاب ي،ـ،
اليوزينـي والسحايا الدماغ الكانتونية(التهاب الوعائية األسطوانيات،)األسطوانية داء

البطنـي ال(الوعائية الكوستاريكيةاألسطوانية .)وعائية
املُتְקسְקطّنة:السببيات املمسودات هي املرض هذا : metastrongylid nematodesعوامل
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الكوستاريكيةاألسطوانية -Morerastاألسطانة(Angiostrongylus costaricensisالوعائية

rongylus(الكانتونية الوعائية واألسطوانية الوعائيةاويةواألسطنcantonensis) املعسكرية(،
جنس.malaysiensisاملاليزية ضمن وضعها املؤلفني بعض . Parastrongylusاألسطوانيةيفضل

عام تايوان يف لإلنسان كطفيلي املمسودات هذه أوىل يف1944ميزت الثانية ووصفت ،
عام من1971 كوستاريكا معروف البشري املرض أن يف،1952ذـرغم الثالثة واستعرفت

ماليزيا،1990اليابان يف األصليني السكان يف الحقاً عن. وشخصت مسؤول األول النوع
البطن الوعائية األسطوانيات التهابـداء أو اليوزينـي السحايا التهاب عن والثانـي ي،

اليوزين والدماغ والثالثـالسحايا املاليزية"ي، الوعائية صورة"األسطوانية أي مع تترافق مل
القوارضاألثوياء. مرضية هي كلها الثالثة لألنواع عارض. النهائيون ثوي يتطلب. اإلنسان

متوسطني كأثوياء رخويات . الثالثة
الكانتونية الوعائية الشكلاألسطوانية خيطية طوهلاFiliformممسودة ،35 مم 14 

املساريقية0.3وقطرها الشرايني يف تعيش القطن) وشريناִדا(مم، جرذ عند لألعور
(Sigmodon hidpidus) .أن وجد منعدية12كما تكون قد اجلرذ من تقريباً آخر . نوعاً
من كل إصابة صغري(القوطي: ميكن الحم (Saguinusوالنسناس(Nasua arica))حيوان

mystax(جتريب بشكل حتمل. يـوالكالب مث الشرايني، هذه يف البيوض اإلناث تضع
ا يف صمات وتشكل الدم مبجرى املعويالبيوض اجلدار يف والشعريات تنضج. لشرينات
ال األول الطور يرقات وتشكل باملادةتـيالبيوض وحتمل املعوي اجلدار وختترق تفقس

السابق الدور من تقريباً والعشرين الرابع اليوم يف بالظهور تبدأ حيث اخلارج، إىل الربازية
العدوى من الطور. للظهور يرقات على تطورها تكمل وبفعالية،وحتـى ختترق، أن األول

الفريونيسيلياتSlugبزֵקاقاً فصيلة أو) Vaginulus plebeiusوخاصة(Veronicellidaeمن
يبتلعها . أن

الربازيل وهيأنوجد: يف تنعدي، الفريونيسيليات بزاق من أنواع Phyllocaulis:أربع

variegatus،املشاֲדةاملُتְקمְקهֵקلةBelocaulus angustipes, Bradybaena Similaris,

Phyllocaulis Soleiformis،Rambo et al., 1997).(
متتابع بشكل الثالث الطور ويرقة الثانـي الطور يرقة إىل وتتحول البزاق يف الريقة تنضج
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تقريبا18ًخالل وال. يوماً الثالث، الطور يرقة للتـيتطرح معدية خماطثهي مع النهائي، وي
املخاط أو اللزجةامل(slimeالريقة ֲדا)ادة احمليطة والنباتات التربة وتلوث ،(Mojon, 1994) .

الرخوي داخل أو حرة وهي املعدية الريقة النهائي الثوي يبتلع الريقةMolluskوعندما ִדاجر ،
ا األوعية وتغزو املعدي اجلدار وختترق األعورية اللفائفية الناحية يف. لمفيةلإىل الريقة ختضع

ا لعملهذا النهائيتـيملوضع موئلها إىل هجرִדا قبل الناحية: انسالخ يف املساريقية الشرايني
اإلنسان. األعورية يف حياته دورة يكمل أن للطفيلي عارض"ميكن النضج،"ثوي إىل ليصل

تتنكس لكن البيوض، وإنتاج حبيبياdegenerateًاجلنسي ورمياً تفاعالً مسببة عادة البيوض
اجلدار . لثويلاملعوييف

الكانتونية الوعائية طوهلادممسواألسطوانية رقيقة صغرية 25ة وقطرها 17  مم0.3مم
أجناس من للقوارض الرئوية الشرايني يف والبندكوتتعيش األثوياء. Bandicotaاجلرذ

بطةاملتوسط من خمتلفة أنواع األرجلنهي والربمائيةgastropodsيات واملائية مثلاألرضية
Achatina،Laevicaulus،Vaginulusاملُتְקمְקهֵקلةاملعتֵקقة ،Bradybaena .مخسةءإعدامت

قواقع من لدورة. جتريبياOncomelaniaًالقومتةأنواع مشاֲדة التطور األسطوانيةدورة
الكانتونية رخويات. الوعائية مع إما الثالث، الطور يرقات بابتالع النهائي الثوي ينعدي قد

المنع الريقات حيتوي ماء أو نباتات مع أو الرخويتـيدية قد. هجرت ذلك إىل إضافة
ناقل ثوي الستهالك كنتيجة العدوى متريري((transfer)حتدث مثل) Paratenic hostsثوي

والق والشالسمك والزواحف، والربمائيات أوتـيريات منعدية رخويات أكلت بدورها
حرة . يرقات رخوي ثوي األمعاءيبتلع الريقات ختترق معدية، يرقات أو منعدياً رخوياً ائي

طوهلا يافعة طفيليات لتصبح إضافيني لتبدلني ختضع حيث الدماغ إىل الدم مبجرى وحتمل
إىل. مم2 ִדاجر املخي املنت حتتسطحومن احليز يف الوقت بعض تبقى حيث العضو

حيث الرئوية الشرايني إىل ִדاجر مث والعنكبوتـي، اجلنسي النضج إىل بالسرءتتصل بدأ
البيوض( األول،). بوضع الطور يرقة حمررة فروعها أو الرئوية الشرينات يف البيوض تفقس
تبتلعتـيال حيث البلعوم، إىل اهلوائية املسالك خالل من وִדاجر الرئوية األسناخ ختترق

أسابيع ستة بعد الرباز مع بدءوتطرح اإلنسان. العدوىمن الريقات:يف متوت ما غالباً
البالغة الكانتونيةوالديدان الوعائية ألنلألسطوانية السيسائية البصلة أو السحايا أو الدماغ يف
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عارض ثوي امل. اإلنسان توجد الرئتنيدمسوقد يف ندرة أكثر وبشكل العني، يف أحياناً . ة
منعدي قوارض براز تبتلع عندما منعدية والبزاقات القواقع متوسطتصبح أثوياء وهي . ةة،

اليوم يف الرخوي يف املعدية الثالث الطور يرقة 18تتشكل فترة17  هناك تبقى أن وميكن
البيئة وتلوث تطرح قد أو الوقت الناقلني. من األثوياء من كبري عدد يصبح ريرينيمالت(قد

paratenic (ا ֲדذه منعدين والزواحف والربمائيات واألمساك القشريات وتقوممثل لريقات
اجلر بإعداد اإلنسانذبدورها أو . ان

الكانتونيةاألسطوانيةُتشبه الوعائية األسطوانيةَ املاليزية منالوعائية استفردت وقد اجلرذ،
عامRattus norvegicusالنروجيي اليابان ا.1990يف هذه بيولوجيةملمأظهرت فروقاً سودة

ا النظائر قورنتنـزإلويف عندما الكانتونيةمعميية الوعائية  (Sawabe and Makiyaاألسطوانية

يف)1995 العدوى شخصت وبالتايل مقايسة %23، بطريقة ماليزيا يف األصليني السكان من
باإل املرتبط املناعي النسيلة) إليزا(مينـزاملمتز وحيدة أضداد .,.Ambu et al)(1997مع

ير وتعدي اجلرذان، يف البالغ الطفيلي القوقعيوجد اجلرداء: قته السرتني  Biomphalariaذات

glabrataمثل سهالً يكن مل ذلك أن رغم الكانتونية، الوعائية . األسطوانية
واحلدوث اجلغرايف عن: التوزع الناجم البطنـي الوعائية األسطوانيات األسطوانيةداء

الكوستاريكية رئيسيالوعائية بشكل األمريكيتني مرض يفاستفردت. هو األطفال يف
عام منذ من1952كوستاريكا أكثر شخص وقد موريرا130، وصف عندما بشرية حالة

عام الطفيلي موريرا. 1971وكاسبريس هناكإىل (1991)أشار قد300أن تقريباً حالة
وحدها كوستاريكا يف عام. شخصت حالتان جزيرة1992اكتشفت يف األطفال يف

الكا يف الفرنسية ومار. (Juminer et al., 1993)بـيريغوديلوب نيفي (1993)تـيوصف

يف املعروف األول الوباء حدث املتحدة، الواليات يف األوىل البشرية يف 1994  1995احلالة
وأصابيغوات يف(Kramer et al., 1998)شخصا22ًماال البشري املرض أثبت كما ،

وهندوراس والسلفادور غريف. الربازيل على (1997)ورفاقهرياساكتيوجد اعتماداً
كان الربازيل جنوب يف موطونتني منطقتني يف البشري االنتشار أن وبائية  30%دراسات

التوايل66%و وف. على نيكاراغوا يف مشتبهة سريرية حاالت يتعلق. ويالنـزحدثت فيما أما
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أن وجد فقد احليوانات، من النهائيني النرومن15%ياألثوياء اجلرذمن6%وجيياجلرذ
منعديةاألجرذ كانت غوديلوب جزيرة Juminer)يف et al., 1993) .

بنما تنتمي: يف القوارض من أنواع مخسة يف البالغ الطفيلي خمتلفةإىلوجد فصائل . ثالث
من عديدة مناذج يف أيضاً الطفيليات وجدت القطنكما يفSigmodon hispidusجرذ

الواليا يف تكساس ووالية املتحدة، والبزاقOryzomys caliginosusت كولومبيا، نوع(يف
Vaginulus (أكثر الطفيلي املرض يكون أن جداً احملتمل ومن اإلكوادور يف غوياكويل يف

حالياً معروف هو مما بكثري إفريقيا. انتشاراً يف حالة عن التبليغ مت أنه موريرا . يذكر
األسط داء من البشرية احلاالت عنحدثت النامجة الوعائية الوعائيةوانيات األسطوانية

والعديدأستراليايفالكانتونية وفيتنام وتايوان وتايلند واليابان وإندونيسيا والفلبني وكمبوديا
جزر عام. اهلاديمن عن1992يف التبليغ أوكيناوا27مت والية يف معظمها اليابان، يف . حالة

اجلغرايف التوزع أن يعتقد الكانتونيةلولذلك الوعائية وآسياألسطوانية أفريقيا على مقتصر
اهلأسترالياو كل. اديوجزر منعدية:على جرذان وجدت حيث كوبا يف وجوده أثبت
النروجيي( منعدية) اجلرذ Aguiar)ورخويات et al., 1981).ذلك إىل 5عزيت: إضافة

إىل والسحايا الدماغ التهاب من بشرية الكانتونيةاألسطوانحاالت الوعائية Pascualية et)

al., 1981(طريق عن مضت سنوات عدة منذ اجلزيرة إىل أدخل قد الطفيلي أن ويعتقد ،
آسيا من قادمة سفينة من عام. اجلرذان اليابان يف حملية جملة يف نشرت مقالة  1992وصفت

انتشار الكانتونيةكيفية الوعائية الاألسطوانية العاملية احلرب وجنوببعد جنوب من ثانية،
ميكروني خالل من وجنوباً شرقاً ومنها اهلادي، غرب جزر إىل آسيا وزشرق إىلأستراليايا

أندونيسيا:  1950ومنذ. بولينيزيا يف حاالت سومطرة(استعرفت وتايوان) جزيرة والفليبني
تاهيتـي يف كمبودي. وحتـى يف حاالت هناك فكان الستينات، يف بعد، ما يف وتايالندأما ا

إىل الحقاً وانتشرت هاواي؛ يف املتحدة الواليات يف وحتـى واهلندأسترالياوفيتنام والصني
والثمانينات). أوكيناوا(واليابان السبعينات و: يف كوبا يف اجلرذان يف الطفيلي مصروجد

يفوبورتوريكو اإلنسان يف وجد وقد املتحدة، الواليات يف أولنس نيو العاجساحلومدينة
الفرنسية رينون وجزيرة آصلة. وكوبا بؤرة هناك أن نيوautochthonousيبدو مدينة يف

مقدֵקمة يف عداوى وجدت حيث املتحدة، الواليات يف بلويزيانا حديقةprimateأورلنس، يف
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اجلرذان ويف أنواع. (García and Bruckner, 1997)للحيوان على أجريت دراسة يف
واألجرذ(اجلرذان شوسي) exulansالنروجيي وجذر املتحدة الواليات يف هاواي جزر تـييف

الفرنسية بولينيزيا من: يف أكثر يف الطفيلي ال 40%وجد النماذج اصطيادهاتـيمن أما. مت
فكان مصر من55من 32.7%يف النروجييمنوذجاً وكاناجلرذ الطفيلي، 20من12تؤوي

اصطيادها مت النروجيي اجلرذ منعديةمن كوبا يف هافانا إقليم Aguiar)يف et al., 1981) .تعد
عن الناجم اليوزينـي السحايا التهاب من املثبتة الكانتونيةاحلاالت الوعائية األسطوانية

سريرياً اآلالف تشخيص مت وقد . باملئات،
املاليزيةوجدت الوعائية اليابانيفاألسطوانية يف (Sawabe and Makiya, 1995)اجلرذان

ماليزيا يف األصليني السكان Ambu)1997(ويف et al.,.
اإلنسان يف عن: املرض الناجم البطنـي الوعائية األسطوانيات لداء السريرية التظاهرات

الكوستاريكية الوعائية اجلهةاألسطوانية يف بطنـي وأمل مديدة محى توجد قد لكن معتدلة،
و إسهال يوجد ما وكثراً مميز. وقياءقهماليمىن، البيض مم50.000إىل20.000(ةكثرة ) 3يف
الواضحة اليوزينيات كثرة أو). 82%إىل11%(مع ورمية كتالً أحياناً اجلس يعكس قد

أحياناً. خراجات ورم جيس وقد مؤمل املستقيمي اللفائفية. الفحص الناحية يف موضعة اآلفات
والعق والزائدة الصاعد والقولون النااألعورية رئيسيحد بشكل االلتهاب. ية يسبب قد

احلبي تاماًبـيالورمي أو جزئياً املعوي اجلدار يف بني. انسداداً من116ومن يعانون طفالً
من دراستهم متت معدية يوزينية حبيبية الوطنـي 1975إىل 1966أورام األطفال مشفى يف

أن وجد اجلراحة90بكوستاريكا، أخضعوا ا(قد لفائفيresctionقطع،لزائدةاستئصال
القولون نصف استئصال يف. )قولونـي، للعملية السابق التشخيص كان الزائدة التهاب

اثنني. حالة34 ماعدا وشفوا أحياء األطفال كل األعلى.بقي االنتشار يف (53%)وجد
بني 13األطفال البنات 6  ضعف الصبيان إصابة وكانت Loría-Cortés)سنة، et al., 1980) .

ال كتلك منتبذة، توضعات حتدث مباتـيقد مصابني كوستاريكيني مرضى أكباد يف وجدت
املهاجرة احلشوية الريقات متالزمة Morera)يشبه et al., 1982) .

مناطق يف البالغني يف حيدث لكن رئيسي، بشكل األطفال عند تايوان يف املرض حيدث
أخرىوموط على. نة دراسة احلضانةطف82وجدت دور أن من13كانالً أقصر أي يوماً،
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البالغني 16.5املتوسط عند يف. يوماً السائد السريري الشكل والدماغ السحايا التهاب كان
مقابل%30 األطفال األكثر 5%من العرض احلمى وكانت تايالند، يف البالغني عند تشاهد
املرض91.5%(شيوعاً والصداع) من القياء . مث

القحفينيظهرت العصبني يف على11%و 19.5%يفVII،VIتغريات احلاالت من
يف البصري العصب حليمة وذمة ووجدت مقابل 25%الترتيب، األطفال عند 12%من

. (Hwang and Chen, 1991)البالغني
عام اليوزينـي والدماغ السحايا التهاب أعراض مريضا125ًيف 1968  1969درست

تايو جنوب فقط. انمن قلة وعانـى متوسطة، أو خفيفة أعراض املرضى معظم لدى كان
خطرية تظاهرات مستدمية. من عقابيل من آخرون ثالثة وعانـى املرضى من أربعة . مات
األشكال من) النماذج(وجدت الكانتونيةاليافعة الوعائية النخاعياألسطوانية السائل يف

فتح خالل الطفيلي ووجد مرضى، آخرينلثمانية مثانية يف لدى. اجلثة املرضى78%كان من
معتدلة متقطعة ومحى وقياء شديد صداع على للمرض مفاجئ من. بدء أكثر 50%عانـى

و وقهم سعال وعاثعدمن وأرق، الرقبةنـىوإمساك يف تيبس من النصف من كانت. أقل
النخاعي السائل خاليا خاPleocytosisكثرة بشكل األسبصواضحة الثانـييف وع

املرضى من مباشرة. والثالث عالقة ذات وكانت عادة، عالية لليوزينيات املئوية النسبة كانت
النخاعي السائل يف البيض الكريات عدد كثرة. مع البيض، الكريات كثرة كانت كما

أيضاً مرتفعة .اليوزينيات
وأجنيبو ليجراند التهي (1998)وجد هي شيوعاً األكثر العالمات املعتدلأن السحائي ج

القحفيةذلوامل األعصاب فعال. VII،IV،III،IIوشذوذات ديدان طارد يوجد ال أنه ،ومبا
للص ميكن أنه القاعدةدوكما فإن قليلة، أسابيع يدوما أن والضعف دون: اع املريض يشفى

.عقابيل
عن) يعرب(يظهر الناجحة الوعائية األسطوانيات الوعائيةداء الكانتونيةاألسطوانية

عادة اليوزينـي السحايا ف. كالتهاب كانت معزولة فاشيات هناك كانت األعصاباهيلكن
عادة شديد، بشكل مصابة والدماغ النخاعي واحلبل املختلفة. القحفية السريرية الصور سبب

الطفيليات من أكرب عدد وجود عن تنجم قد الوخيمة احلاالت أن حالياً، معروف شدة(غري
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التمريريني). وىالعد األثوياء تناول بعد اليوزينـي السحايا التهاب أوparatenicحيدث
عادة قليلة يرقات على احلاوية امللوثة املرضمتنج. اخلضار من خطورة األكثر االشكال

عاٍل بشكل املنعدين املتوسطني لألثوياء املباشر االستهالك Kliks)نتيجة et al., 1982).
يف عنداألسامواوصفت والدماغ والنخاع اجلذور اعتالل من فاشية صيادا16ًفريقية

ضخماً أفريقياً قوقعاً جيداً) Achatina fulicaاملعتֵקقة(استهلكوا مطبوخ غري أو وهو،نيئاً
متوسط الكانتونيةلألسطوانيةثوي االوالوعائية من للكثري شهياُ طعاماً كان. سيوينييعترب
احلضانة 6دور املرض 1  ودام املرض. أسابيع10أيام، يوزينيات،متيز كثرة إىل باإلضافة

بط بأمل والدم النخاعي الساقني،نـيالسائل ومذل وضعف أمل مث متعممة، وحكة حاد
املثانة وظيفة البول(وسوء سلس أو بويل املرض. واألمعاء) احتباس نصف فرطىعانـى من

النوام أو العابر الدم ثال. ضغط أحدهمأصيب ومات بسبات الـ. ثة بني مريضا12ًومن
استعمل املستشفى أدخلوا متحركا10ًالذين Kliks)كرسياً et al., 1982) .

الس التحريات الريأشارت يفتـيولوجية يفأسترالياأجريت تعيش بشرية مجاهر على
ف العدوى هذه توجد ال أخرى وأماكن اجلرذان، يف فيها العدوى حتدث أشارتأماكن يها،

أعراضية غري البشرية العدوى من الكثري أن . إىل
احليوانات يف القوارض:املرض آفات: يف الكوستاريكيةتتوضع الوعائية يفاألسطوانية

املساريقي الدهن وتراجع املصليات، حتت منتشرة أو موضعة وذمة مع رئيسي بشكل املستقيم
النخامية الغدد وا. وتورم البيوض توجد احليواناتقد عند اجلسم من خمتلفة أحشاء يف لريقات

الكثرية الطفيليات احليو. ذات بني الفرق يف واضحة فروق توجد املطفولةال املصابة(انات
املطفولة) بالطفيلي املنعدية. وغري اجلرذان تعانـي الكاباقد الوعائية منيةنتونألسطوانية

الرئتني وتليف النفس وضعف وشخري للحيوانات: كلعل. سعال الفيزيائي املظهر يعكس ال
املرضية التبدالت . درجة

العدوى الطفيلينيانتشار الفتيةلكال القوارض من البالغة القوارض يف ،)اليانعة(أكرب
للعدوى مقاومة تطور ال القوارض أن إىل يشري .وهذا

االنتقال وطرز العدوى كأث:مصدر القوارض من عديدة أنواع ائينيختدم وياء
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الكوستاريكيةل الوعائية بنما. ألسطوانية يف أجريت دراسة Tesh)(1973يف et al.,،وجد
القطن جرذ يف للعدوى األعلى انتشاراً(S. hispidus)االنتشار األكثر القارض كان والذي ،

املدروسة الستة املواضع ا. يف املناطق يف املساكن من قريبة مناطق القطن جرذ ملدارية،يقطن
والالفقارية الفقارية الصغرية واحليوانات النباتات على البزاق-ويعتمد ذلك يف توحي. مبا

الداء وبائيات يف مهماً دوراً يلعب وأنه رئيسي، مستودع هو اجلرذ هذا أن احلقائق هذه كل
بابتالع. الطفيلي القوارض يف) تناول(تتغذى املعدية بالريقات ملوثني ماء أو إفرازاتطعام
املنعدية) slimeاملخاط(الرخوي الرخويات بأكل بنفس. أو العدوى اإلنسان يكتسب قد

املثال سبيل فعلى صغرية: الطريقة، بزاقات على احلاوية أو جيداً املغسولة غري اخلضار يأكل
إفرازاִדا النعناع. أو أوراق استهالك أن غواتيماال يف دراسة يفأظهرت كتابل أو وحدها

مطبوخة غري تقليدية اإلنسانأطباق يف العدوى وجود مع مباشر بشكل  (,Kramerيرتبط

بال.)1998 غنية مناطق يف اللعب أثناء ينعدون قد األطفال أن تنتقلبيعتقد حيث زاقات
أفواههم إىل النباتات على املوجودة الرخوي . إفرازات

كوستاريكا يف األطفال عند احلاالت يف زيادة تكثرحتدث عندما املاطر الفصل خالل
ألا. البزاقات الثالث الطور ويرقات األول الطور يرقات من كل بقايا يف مهم عامل الرطوبة
. مستعدة

الكانتونيةوجدت الوعائية جنساألسطوانية أنواع من دزينة ويفRattusاجلرذيف ،
اهلندي وهيتMelomys littoralis وBandicota indicaالبنديكوت القوارض، هذه نعدي

ال التمريريني األثوياء أو الرخويات باستهالك الطبيعيون، النهائيون يرقاتتـياألثوياء تؤوي
الثالث عادة. الطور مرتفعة متوسطني كأثوياء الرخويات عدوى من. معدالت كالً إن

ال الريقات وعدد النوعتـياالنتشار حسب خيتلف يؤويها أن لرخوي اإلنسانينعدي. ميكن
عارض ثوي هو مثلوالذي التمريريني األثوياء أو النيئة الرخويات استهالك نتيجة

السمك أو . القشريات
ال بالنباتات وثيق الوعائية األسطوانيات داء القوارضتـيإيكولوجيا عليها يعيش

غزارة. والرخويات على البشري الطفيلي الداء تواتر األثوي) وفرة(يعتمد ودرجةهؤالء اء
بالعدوى حالة. إصابتها الكانتونيةويف الوعائية األكل: أيضاًاألسطوانية بعادات مرتبط التواتر
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النيئة( واألمساك والقشريات الرخويات ). استهالك
عن:التشخيص النامجة البشرية العدوى تشخيص إىل الوصول الوعائيةميكن األسطوانية
بالكوستاريكية مأخوذة مناذج أوبفحص الطفيليات وجود وإثبات اجلراحة أو اخلزعة

كريف. بيوضها للتشخيص(1991)ورفاقهتيكسرياوطد هيستوباثولوجية كما. أمناطاً
باإلطورت املرتبط املناعي للممتز حساسية) إليزا(مينـزمقايسة توفر  86%حبيث

امتزت 83%ونوعية أمصال مع تستخدم مستضداتعندما اخلفَالصְקمع  Ascarisيريزنـر

suum .(Graeff-Teixeira et al., 1997).
املوطونة املناطق ورم: يف عن الناجم والدماغ السحايا التهاب أو السحايا بالتهاب يشتبه

الكانتونية الوعائية وكثرةاألسطوانية الدم يف اليوزينيات لكثرية مميزة عالمات وجود عند
النخاعي السائل يف اليوزينية عدوى-التفريقجيب. البيض حيث تايلند مثل أماكن يف

العص عنبـياجلهاز النامجة املقنفذةاملركزي ذاتGnathostoma spinigerumالفغمية
عاٍل املرضنيانتشار بتا. بني بنياغو أملاً (1990)ورفاقهيشري يسبب الفغميات داء أن إىل

م وخناعي، خمي مرض وعالمات العصبية، اجلذور يف مدمىحاداً أو مصفر خناعي سائل . ع
أنه إىل تشري التقارير معظم أن فقطورغم قليلة حاالت يتواجدويف أن للطفيلي ميكن

وتشن هوانغ فإن املريض، عينـي أو النخاعي السائل الشفاء (1991)يف حدث أنه أثبت
يف القطنـي األطفال84من 41.5%بالبزل عند السريولوجية. حالة مفيدةاالختيارات

الظن التشخيص ضربان.presumptive (Legrand and Angibaud 1998)يـإلثبات أظهر
وصلت نوعية اإلليزا احلساسية100%من أن  (,.Eamsobhana et alفقط 50%-60%إال

1997(.
ذات:املكافحة أماكن يف إال كبري بشكل منتشر غري الوعائية األسطوانيات داء أن رغم

فإ عالية االتقاءتوطنية للعدوىprophlylaxinن معروفة دوائية معاجلة توجد ال ألنه . مهم
رغم: نظرياً والرخويات، القوارض جتمعات بإنقاص الوعائية األسطوانيات داء مكافحة ميكن

شك موضع لذلك العملي التطبيق .أن
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بعد اليدين وغسل جيد بشكل اخلضار غسل من لألشخاص الوقائية اإلجراءات تتألف
بشكل املطبوخة غري أو النيئة والقشريات الرخويات أكل وعدم احلقل، أو احلديقة يف العمل

صحي غري يكون قد ماء شرب عدم أو يرقات. جيد حضانة أن التجارب أظهرت
الكوستاريكية الوعائية مدةاملاألسطوانية حرارة12عدية بدرجة حملولم5ساعة يف

الريقات1.5هيبوكلورات كل خل. يقتل يف أو املشبع الصوديوم كلورايد يف احلضن ينقص
الفئران يف العدوى من الوقاية يف يفشل ولكنه الريقات، عدد  (-Zanini and Graeffجتاري

Teixeira 1995 .(
المـراجـع
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المتشاخسات ANISAKIASISداء

ICD-0 B81.0

املتشاخسات:املرادفات دودة(Anisakiosis, anisakidosis)داء داء الرنكةمسك،
herring wormالقد مسك دودة مرض ،cod worm .
األجناس:السببيات ممسودة من الريقي الطور هو الطفيلي الداء هذا املتشاخسة:عامل

Anisakis،Pseudoterranova)املرادفات :porrocaecum, Terranova, Phocanema(أو
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Contracaecum(الصְק رتبة إىل الطفيليات هذه تنتمي فصيلة،Ascarididaرياتفَ، من
املؤلفنيتـيوال،Anisakidaeاملتشاخسيات بعض البحريةفَالصְק: يسميها "marineر

"ascarids .اإلنس على كطفيلي الطبية األدبيات يف ذكراً الطفيليات هيأكثر املتشاخسة:ان
االستعراف.Pseudoterranova decipiensوA. simplexالبسيطة تقنيات وجود وقبل

من الثالث الطور يرقة إىل تشري اليابان يف الطبية األدبيات pseudoterranovaكانت

decipiens،املتشاخسياتتـيوال يرقات أا على اإلنسان، يف توجد ما Anisakidaeكثرياً

ال النمطAنمطمن . Iأو
من البالغ الطور طفيليات وتتوضع املعىPseudoterranovaاملتشاخسة أو املعدة يف
باألمساك املقتاتة البحرية للثدييات وخpiscivorous) السوامك(الدقيق البحرنـزكالدلفني ير

والفقمة بيوضهاContracaecumتتوضع. واحلوت تضع حيث لألمساك اهلضمي السبيل ،يف
النهائيتـيوال الثوي براز يف مضغة دون عندما. تطرح الثانـي الطور يرقة البيوض تشكل

وال صغرية، قشريات من ضرب ويبتلعها املاء يف طافية األثوياءتـيتكون بدور تقوم
داخلهااملتوسطة الثالث الطور يرقة املصابة. فتتشكل القشريات هذه األمساك من الكثري تبتلع

و ناقلبالطفيلي كثوي الطور) paratenicمتريري(transferتعمل يرقات تتراكم وهناك
النهائي الثوي منتظرة وتتكيس قد. الثالث أو أكرب أمساك قبل من األمساك هذه تֱקبتلع قد

قد أو فقط آخر إىل واحد من الدودة تنتقل احلالة هذه ويف اإلنسان الثوييبتلعهايأكلها
احلالة هذه ويف الدودةالنهائي، بالسرء. تنضج وتبدأ  (,Mehlhorn and Walldorfوتقترن

1988.(
الن السمك مع املبتلعة الريقات فيه تصل ال زائغ ثوي النـاإلنسان احلبار أو إىلـيء يء

النضج فيهما. مرحلة استخرجت استثناءات منpseudoterranova decipiensهناك يافعة
البشري . الثوي

وا اجلغرايف جنس: حلدوثالتوزع طفيليات البحاراملتشاخسةتوجد معظم يف
حتديداً أكثر توزع األنواع لبعض لكن ال. واحمليطات، البلدان يف البشرية العدوى تـيحتدث
مدخناً أو مملحاً أو نيئاً البحري السمك فيها عام. يأكل العدوى1955ومنذ وصفت حيث ،
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عام إىل مرة، ألول هولنداح160حدثت: 1968البشرية يف عام. الة حيث 1969ومنذ ،
مدة السمك جتميد إلزاميا24ًأصبح تسويقه قبل قليلةmandatoryساعة حاالت سجلت ، .

حدثت حيث املتشاخسات، لداء األعلى االنتشار ذات البلد هي حالة487اليابان
الن.1976حتـى من الرجال بني أعلى االنتشار أنه وجد وهولندا، اليابان ففي. ساءويف
العمرية: اليابان اֱדموعة بني للعدوى األعلى املعدل 50يكون مجهورية. سنة 20  ويف

اجلنوبية بني107شخصت: كوريا سول،1992/6و 1989/6حاالت يف للطفيليات خمترب يف
عن نامجة احلاالت معظم البسيطةوكان عناملتشاخسة pseudoterranovaوالبقية

decipiens.فرنس حوايل: ايف حتـى80وصفت معزولة 1995حالة حاالت عن التبليغ ومت
وأملانيا وإنكلترا والدامنارك بلجيكا فحص. يف أندونيسيا244عندما يف مستشفى يف :مريضاً

عند نوع11%وجد ضد أضداد Uga)(املتشاخسةمنهم et al., 1996،أظهر 47كما

من فح1.008شخصاً مت ظاهرياً أصحاء يفأشخاص املتشاخسات داء عن حبثاً سبانيااصهم
أعلى عيارات إليزا، 2بطريقة الشواهد 1.5  من أعلى14وأظهر. مرة عيارات شخصاً

الشواهد من .(García-Palacios et al., 1996)مبرتني
أوليفريا خالل (1999)ورفاقهاستعرف سريرية حاالت مستشفى3سبع يف أشهر

ا. مبدريد نصف يف الغربـيسجلت عام 23لكرة حتـى الشمالية أمريكا يف  1997حالة

املتحدة16حدثت الواليات يف و11(منها كاليفورنيا والية أالسكا5يف والية يف3و،)يف
عن. تشيلي ناجتة املتحدة الواليات يف احلاالت معظم pseudoterranova decipiensكانت

نوع من ناجتة ع. املتشاخسةوالبقية املتازداد الواليات يف احلاالت التسعينات،حدد خالل دة
سبعة4وصفت إىل هاواي جزيرة يف للحاالت اإلمجايل العدد رافعة هاواي والية يف . حاالت
طبيعيتوجد بشكل منعدية السمك من عديدة يف. أنواع العدوى انتشار يكون قد

جداً مرتفعاً أن. السمك البلطيق مسك على أجريت دراسة األمساك95%حتـىوجدت من
السنة من معينة أوقات يف منعدية واحدة14ومبعدل. كانت لكل البريو. يرقة وجدت: يف

أنواع كاالواملتشاخسةيرقات ميناء قرب اصطيدت البحرية األمساك من أنواع ثالثة : يف
من 222من%48.6 الصغريمنوذجاً سليمان jacksمسك (Trachurus murphyi)من1.5%و

النعاب381 السمك من من 180من1.6%وcroakes (Sciaena deliciosa)منوذجاً منوذجاً
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مسك250من0%وcocos"(Polyclemus peruanus)"مسك من "cojinobas"منوذجاً

(Seriollela Violacea)الشهر بني العدوى من األعلى املعدالت . 3والشهر12وجدت
تشيلي مسكمس311من27%كان:يف من الصغريكة نوعسليمان يرقات تؤوي
ذلك. املتشاخسة إىل املتشاخسيات: وإضافة من أخرى بأنواع العدوى يفAnisakidaeأثبت
واألسقمريcorvina (Cilus montti)بـيوالغراhake (Merluccius gayi)النازيل

الSierra (Thyrsites atun)اإلسبانـي األمساك بتـيوكل Torresظامنتاتستهلك et al.,) 

يرقات). 1978 قدpseudoterranova decipiensوجدت احمليطcodيف يف اصطياده مت
اجلنوبـي القطب قرب . األطلسي

اإلنسان يف أشكال: املرض عدة يف سريرياً املتشاخسات داء حيدث (,.Ishikura et alقد

دون). 1993 األمعاء أو املعدة جوف يف الريقات تبقى عدوىقد مسببة النسج ختترق أن
ال عادةتكون الال. أعراضية احلاالت اخلفيتنجم أو نوعفعراضية عن pseudoterranovaة

decipiensأو. عادة القياء أو بالسعال احلية الريقات تطرح عندما العدوى هذه تكتشف
بنوع. التربز حديثاً انعدتا حلالتني املختربية الفحوص كثرةوجودpseudoterranovaأظهرت

فقط وخفيف عابر مما. يوزينيات الغزوية، احلاالت يف املعوية حتت الطبقة الريقات ختترق
و وقرحات وسحجات وذمة من56استخرجت. فنـزيسبب البسيطةيرقة مناملتشاخسة

اليابان يف Kagci)امرأة et al., 1992) .داء حلاالت الباثالوجي التشرحيي الفحص عند
والاملتشاخسات التقرحات من بؤر وجدت أونـزالغزوي، موضعة وأورام املخاطية يف ف

األمعاء أو املعدة جدار يف املقاطع. منتشرة يف شديد يوزينـي ارتشاح شوهد
ومنسجاتاهل وذمة مع وبالزمhistocytesيستوباثولوجية وعدالت وأحياناًاووملفاويات يات

أرجي بتفاعل يوحي مما عمالقة املرضىوجد. خاليا من الكثري يف األرجية األعراض ت
عن الناجم املتشاخسات بداء البسيطةاملصابني حاداملتشاخسة شرى من الكثري عانـى فقد ،
(Mendizabal-Bassagoiti, 1999)من لألرجيات عزيت معدية أعراض وأحياناً وتأق،

أو غااحملالسمك Moreno-Ancillo)لباًار et al., 1997).ال يفشوهدت الواضحة وذمة
أرجي مبنشأ يوحي مما البيض، كثرة مع الداخلي التنظري خالل من الكبري املعدي االحنناء
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املعدي Kakizoe)(للمرض et al., 1995 .
املعدي املتشاخسات داء بعد: يف األعراض 24تظهر السمك12  استهالك من ساعة

وق غثيان مع مفاجئ، شرسويف أمل من وتتألف غالباًالنـيء، عند. ياء اليوزينيات كثرة توجد
البيض كثرة ليس لكن تقريباً، املرضى املرض. نصف من املعدي الشكل يشخص ما نادراً

سنة من أكثر ويدوم مزمناً يصبح وقد صحيح، داء. بشكل وحيث اليابانيني، املرضى يف
و املعوي، املتشاخسات داء من عندهم انتشاراً أكثر املعدي يفاملتشاخسات اخلفي الدم جد

احلموضة وانعدام احلموضة نقص إىل باإلضافة املعدية لداء. العصارة السريرية الصورة
املرارة والتهاب احلاد املعدة والتهاب املعدة وورم اهلضمية للقرحة مشاֲדة املعوي املتشاخسات

بينها التخليط يتم وقد أخرى، معوية معدية . وأمراض
املعوي املتشاخسات يدوملداء حضانة أسفل7دور وخيم كأمل ويتظاهر تقريباً، أيام

اليوزينيات كثرة مع ؛ الرباز يف خفي ودم وإسهال ومحى وقياء غثيان مع  (Smith andالبطن

Wootten, 1978 .(الصفاق والتهاب الزائدة التهاب مع املعوي املتشاخسات داء خيتلط . قد
املعوي اجلدار أحياناً الطفيليات خمتلفةختترق وأعضاء املساريقية األوردة يف ويف. وتنحشر

الغزويةهذه فلغمونات: األشكال أو يوزينية حبيبية أورام يف الريقات أوphlegmonsتوجد
املصاب. خراجات العضو حسب املساريقي املتشاخسات لداء السريرية الصورة مت. ختتلف

عالية محى مع الرئوية العدوى من حالتني عن جنالتبليغ وانصباب النفس بعدبـيوضيق
نـيء مسك Matsuoka)أكل et al., 1994).

على باثولوجية سريرية دراسة يف92يف املعدة يف املتشاخسات داء توضع اليابان، يف حالة
األمعاء%65 ويف املرضى الغليظة(من أو هولندا 30%يف) الدقيقة يف أما داء: ؛ كان فقد

أكثر املعوي املعدياملتشاخسات املتشاخسات داء من يف. انتشاراً احلاالت معظم جنمت
نوع يرقات عن جنم غزوي غري عابر متشاخسات داء عن املتحدة الواليات

pseudoterranovaاهلضمي السبيل ملعة يف أمل. توضعت من الرئيسية األعراض تألفت
ودام املنعدى السمك ابتلع عندما بدأ وغثيان خفيف أسبوعني. ساعة20شرسويف : وخالل

الفم يف وجد أو القياء أو بالسعال الطفيلي . (Kliks, 1983)طرح
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احليوانات يف أنواع: املرض من العديد يف مرضية تبدالت املتشاخسة يرقات تسبب قد
البحرية ال. األمساك يصيب القد عدةيطفيلداء إىل الريقات عدد يصل وقد خمتلفة، أعضاء

مسكة كل يف األكثرالعض. مئات تواتراًإو األكثر التبدل هو والضمور الكبد، هو يزن. صابة
نوعcodالقدمسك حيوي سويContracaecumالذي مسك يزن مما عدد. أقل كان وإذا

واضح بشكل الدهن من الكبد حمتوى يتناقص كبرياً اليافعة. الريقات األمساك تسبب: يف قد
Contracaecumاملنطقة تغزو عندما الكبد. القلبيةاملوت إىل يرقات. إضافة تتمحفظ قد

والتص املعدة جدار يف انثقابات مسببة أخرى أعضاء يف وضرراًاملتشاخسة حشوية اقات
اآل. عضلياً الباحثنيإن قبل من املشاهدات هذه رغم واضحة غري السمك على الباثولوجية ثار

)(Smith and Wootton, 1978.
البحرية الثدييات معهتنطم: يف يفترض مما املعدية املخاطية يف أورام يف عميقاً الطفيليات ر

احليوانات هذه صفة على يؤثر الطفيلي الغزو احل. أن يكون عندما عادة اآلفات ملتشاهد
امل من كبري عدد ينغرس عندما وخاصة كبرياً، املخاطيةالطفيلي من واحدة بقعة يف مسودات

املعوية املخاطية حتت أو من.املعدية أكثر حبر500استخرج أسد من تسبب. طفيلي ال
ظاهر مرض أي اهلضمي السبيل ملعة يف احلرة عام. الطفيليات التبليغ عدوى 1993مت عن

كوريا يف املتشاخسة بريقات القطط . ألمعاء
اإلنتقال وطرز العدوى البحرية،: مصدر األمساك هو اإلنسان لعدوى الرئيسي املصدر

أنتـيوال الطفيلياتيوجد من كبري بعدد مصابة منها كثرية احلاالت). مطفولة(واع تنجم
أو جممداً كان سواء كبري، بشكل اململح أو النـيء أو املدخن السمك استهالك عن البشرية

هولند يف جممد، كبري: اغري بشكل اململح الرنكة استهالك عادة من ناجم املرض حدوث
األخضر( استمرار.)الرنكة تراجعورغم البشري املتشاخسات داء وقوع أن إال العادة هذه

األسواق إىل إرساله قبل السمك بتجميد القاضية اإلجراءات بعد كبري الوقوع. بشكل سجل
اخلل يف خمللة أو نيئة السمك أطباق من الكثري تؤكل حيث اليابان، يف للمرض . األعلى

املتحدة الواليات من: يف األقل على حالتان السفيشجنمت يتكون(cevicheأكل طبق
متبل النـيء السمك من قطع مدةseoasonedمن الليمون عصارة وحاالت) ساعة24يف
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اليابانية النـيء السمك أطباق أكل نتيجة إىل. أخرى لالنتقال الضرورية الظروف توجد
وتشيعلىاإلنسان البريو ففي الالتينية، أمريكا لبلدان اهلادي احمليط توجد:ليساحل

التناسلية الغدد سطح وعلى واملساريق األمعاء وجدار املعدة جدار يف املتشاخسة يرقات
التجارية البحرية األمساك من عديدة ذلك. ألنواع إىل البريو: إضافة يف السيفش طبق يشكل

الطفيليات علماء حسب جداً شعبياً طبقاً اهلادي احمليط ساحل طول على أخرى وبلدان
. يوناليابان

املتشاخسة األرجلاملوجودةيرقات رأسيات واألخطبوطcephalopodsيف احلبֵקار مثل
لإلنسان معدية ستكون ولذلك الثالث، الطور يرقات الطبيعيني(هي النهائيني ) ولألثوياء

جيدتعندما بشكل مطبوخة غري أو نيئة األرجل رأسيات البحري. ستهلك السمك يصبح قد
ثا متوسطاً يرقاتثوياً بابتالع متريرياً ثوياً يصبح أن ميكن كما الالفقاريات، بأكل منعدياً نياً

أخرى أمساك أو املعدية الثالث . الطور
اكتشاف: التشخيص ميكن لكن املفضلة، الطريقة هو الطفيلي بفحص املباشر التشخيص

يف الداخلي بالتنظري الطفيلي املعدية 70%إىل 50%ورؤية احلاالت Deardorffمن et al.,) 

1991 .(
الداخلي بالتنظري الطفيلي رؤية القولونـي املتشاخسات داء يف الصعب أن،من إال

التشخيص يف جداً مفيدة السينية واألشعة احلقيقة. اآلفات باألشعة. ويف مرئياً الطفيلي كان
يف األ. (Matsumoto et al., 1992)حاالت6من4السينية وتوسع احلنب وجود معاءإن
وو الصوتذالدقيقة فوق باألمواج التخطيط يف املوجودة كريكرنغ طيات sonographyمة

املتشاخسات داء على دالئل هلا حديثاً نيئاً وحماراً مسكاً تناولوا حاد ببطن مصابني مرضى يف
Ido)املعوي et al., 1998).

املصلية إليزا- االختبارات يفلطخةوخاصة جداً مفيدة السريريويسترن أنه،التقييم إال
الصفر مع متصالبة تفاعالت عن التبليغ . (Petithory et al., 1991)مت

النـيء: املكافحة السمك أكل بعدم البشرية العدوى من الوقاية معظم. ميكن متوت
الضارة املتشاخسات حرارةلأنواع لدرجة تتعرض عندما مدة20إلنسان أو24م ساعة
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لدقيقة60 ال. واحدةم احلرارة درجات هي هذه أن الريقات،تـيومبا هلا تتعرض أن جيب
حرارة درجة يف السمك بطبخ يوصى فإنه مقاومة، أكثر قليلة أنواع هناك أن أو70ومبا م

بدرجة املأمونية72مدة20جتميده من هامشاً نوفر لكي ). السالمة(ساعة
بيت جممدة اֱדمدة وحدة تكون أن حرارةجيب درجة تأمني على قادرة . م20جيدة

األسواق إىل إرساله قبل منخفضة حرارة لدرجات السمك بإخضاع األوامر أنقصت لقد
هولند يف دراماتيكياالعدوى .بشكل

ال املركزة امللح حماليل تستخدم عندما أخرى فعالة وسيلة كلتـيالتمليح إىل تصل
السمك مل. أجزاء الذي السمك بيع فعاليةمنع األكثر اإلجراء هو اإلجراءات هلذه خيضع

اֱדتمع يف املتشاخشات داء ملنع. ملكافحة شرائه بعد فوراً السمك أحشاء إزالة أيضاً املهم من
العضالتاملتشاخسةيرقات إىل األمعاء من املرور إصابته. من ظاهرياً السلمون زراعة متنع

املتشاخسات وكينت. بعدوى ديردروف مت 1989وجد الذي الربي السلمون كل أن
منعدياً كان املتحدة الواليات يف واشنطن والية يف البسيطةشرواؤه أي،باملتشاخسة جيد ومل

جتارية أحواض يف املستولد من واحد أي يف .طفيلي
المـراجـع
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الصְקفَر ASCARIASISداء

ICD-10 B77

الصְק:املرادفات ).Ascaridiosis،Ascaridiasis(رفَداء
الصְק:السببيات داء اإلنسانفَعوامل ممسودة هي اخلراطينـي: ر Ascarisالصفر

lumbricoides،اخل ممسودة اخل: يرنـزوأحياناً وثيقاA. suumيرينـزالصفر النوعان
وفيزيولو مورفولوجية فروقاً ويبديان فقطجالصلة، خفيفة لكال. (Barriga, 1982)ية ميكن
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ي أن داخلهالنوعني التطور من معينة درجة إىل ويصل الغريي الثوي األدبيات. عدي تذكر
أن اخلراطينـيالطبية الشمباالصفر الريسوس) البعام(ينـزتعدي ونسنانس والغوريلة

الرضيعة. يرنـزواخل اخلنازير تنعدي أن جتريبياً املمكن من اخلراطينكان وقديـبالصفر ،
الن درجة إىل املمسودات البيوضوصلت وأنتجت اخلتعدي. ضج إضافةيرينـزالصفر

اخل يفيرنـزإىل النضج مرحلة تصل ما نادراً لكنها واإلنسان، واألغنام واألبقار املاعز
تتقدم ما جداً ونادراً الرئة، يف الريقات مرحلة من أبعد مرحلة إىل تصل ال وعادة اإلنسان،

املعوي الطور . إىل
كبرية ممسودات األنثىالصفر طول ،35 6وقطرهها،سم 20  أصغرسم؛ 3  الذكر

منحن قاصي جزء مايبدوـوله على متشاֲדة النوعني كال حياة دورة بيوض. ي، الصفرحتتوي
واليرينـزاخل الربازتـي، مع فقط،تطرح واحدة الرطوبة. خلية من مثالية ظروف ويف

يرق تتطور األكسجني، وتوفر والظل احلرارة يفودرجة البيضة داخل املعدية الثالث الطور ة
20 بكثري. يوما15ً  أطول لوقت معاكسة ظروف يف العملية هذه حتتاج يبتلع. وقد وحاملا

وتغزو األمعاء يف البيضة من املعدية الريقات خترج املاء أو الطعام مع البيوض جديد ثوي
هناك وتبقى قليلة، ساعات خالل والقولون األعور الكبد12خماطية إىل ִדاجر مث تقريباً ساعة

البا الدوران Murrrell)بـيعرب et al., 1997)إىل الكبد من الدم جمرى يف الريقات حتمل مث ،
الرئتني إىل ومعه األسناخ،. القلب على داخلة الرئوية الشعريات خترب الوقت من فترة وبعد

البلعو إىل والرغامى القصبية األنابيب خالل من األمعاءوִדاجر إىل وحتمل تبتلع ومنه ويف. م،
بالغ إىل وتتطور نضجها تكمل اإلنسان). أنثى(وبالغة) ذكر(األمعاء السابقيدوم:يف الدور

اخلراطينـيprepatentللظهور الربازللصفر يف البيوض تظهر حتـى العدوى بدء -من
75 اخل. يوما60ً  يف للظهورنـزأما السابق فالدور اخلللصير . يوماً 50  60هويرينـزفر

واحلدوث اجلغرايف يف:التوزع انتشاراً الطفيلية األمراض أكثر من واحد الصفر داء
من. العامل كل وجد اخلوقد والصفر اخلراطينـي العامليرينـزالصفر من مكان كل . يف

ما أن قرر منمليونا644ًبنيوقد منعدون1وأكثر شخصاً ب(بليون ):العدوىمصابون
والوسطى42 اجلنوبية أمريكا يف منهم الصفر. مليون داء نتيجة العاملي الوفيات معدل قدر
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املعوية 20.000بـ املضاعفات نتيجة سنة ونامجة. كل حالة، مليون هي السنوية املراضة
التغذية وسوء رئوية اضطرابات عن رئيسي الداء. (Walsh and Warren, 1979). بشكل

أ أوالطفيلي األيدي بني والتماس التربة تلوث يكون حيث الريفية، املناطق يف انتشاراً كثر
البيوض نضج تناسب حيث الرطبة احلارة املناطق ويف شيوعاً، أكثر والريقات وجد. الطعام

عندهم، النظافة عادات قلة نتيجة ذلك يكون ورمبا األطفال، يف للعدوى األعلى املعدل
املقاومة ألن العدوىوأيضاً مع تكتسب واضح. املناعية بشكل االنتشار معدالت ختتلف

والطعامي، الشخصي والتصحح للجمهرة، الصحي والتثقيف البيئة، صحة يف الفروق حسب
أخرى وعوامل واملناخ التربة . ومنط

اخل اخلنازيريرينـزالصفر فيه تربـى مكان كل يف أجريت. موجود دراسات أظهرت
معد أن املساخل بنييف ويتراوح مرتفع االنتشار أكثر70%إىل20%ل املعدالت. أو وجدت

بعمر اخلنوص يف 5األعلى العمر 2  مع تتناقص ذلك وبعد اخل. أشهر، كان يرنـزوملا
املناعة من ما مستوى ميثل الفرق أن يعتقد فإنه عمر، أي يف الدرجة بنفس التربة يالمس

العدوى ضد أ. املكتسبة إىل يعرف تتورطال درجة اخلي البشرية،يرينـزالصفر بالعدوى
جداً مهماً ليس ذلك أن يعتقد من. لكن مضغة ذات ببيوض جتريبياً الرضيعة اخلنازير تنعدي

اخلراطينـي البيضالصفر تضع بالغة بطفيليات مستدمية عدوى إىل يؤدي مما شوهدت. ،
لبيوض العارضي االبتالع من ناجحة اخلحاالت وبعضريينـزالصفر خمترب عامل يف
خ براز ابتلع طفل يف حالة وحدثت يف. يرنـزالتالميذ، العدوى من7أثبتت 17متطوعني

واحد كل إعطاء بعد اخلبيضة25متطوعاً معديةيرينـزلصفر يرقات على تشري. احملتوية
عن الناجم البشري املعوي الصفر داء أن إىل احلقائق اخلهذه حيدثيرينـزالصفر لكنقد ،

مييز ما نادراً أنه احملتمل . من
الصفر داء مبكافحة اخلاصة العاملية الصحة منظمة خرباء جلنة البيوض: قالت تبتلع عندما

يرقات فإن اخلاملعدية رئيرينـزالصفر إىل وִדاجر حتماً األمعاء يف اإلنسان،تـيتتطور
األخرى الثدييات من الكثري يف تفعله االفتراض. كالذي منإن مهمة نسبة إن القائل

الصفر عن نامجة اخلنازير مع متاس على أشخاص عند املشاهدة التنفسية األمراض
إىلنـزاخل باإلضافة اخلراطينـييري، منطقيالصفر افتراض البلدان. (WHO, 1967)هو يف



365 داء الَصَفر

متدنيان والبيئي الشخصي والتصحح وثيق، متاس على واخلنازير البشر حيث من: النامية
الريقيا الطور يتشارك أن اخلملتوقع اخلراطينـينـزللصفر الصفر مع التبدالتيري يف

يكون قد البشري املعوي الصفر داء من صغرياً جزءاً وإن الطفيلي؛ هجرة عن النامجة الرئوية
اخل الطفيلي عن . يرينـزنامجاً

واحليوان اإلنسان يف البشر:املرض يف متشاֲדة وأعراضه املرض واخلنازير،مساق
املبكرة العمرية اֱדموعة يف إصابة األكثر هم الرضيعة واخلنازير العدوى. األطفال معدل ليس

أيضاً أكرب الطفيلي عبء بل فقط املرض. أعلى طوري متييز عن: ميكن وينجم البدئي الطور
البالغة الطفيليات عن وينجم املتأخر والطور املهاجرة، . الريقات

اخل كبد غزو الصفريؤدي بريقات الرومية والديوك مكرويةascaridنازير بؤر إىل
وتشفى ملتهبة تصبح ضام) تلتئم(رضحية وتظهر. بنسيج خطورة أكثر املكروية اآلفات هذه

سريرية لعالمات تؤدي ما نادراً لكن العدوى، عودة يف أرجياً .(Barriga, 1997)مركباً
اهلجال يف كبدي مركب اإلنسان يف وإفرازاتيوجد مفرغات أن تبني أنه رغم عادة، رة

اخلراطينـي األقدادالصفر يف كبدياً ضرراً الطور. (Mazumder et al., 1992)تسبب يتميز
الرئوية اهلجرة خالل الريقات عن الناجم للضرر تعزى تنفسية بأعراض تتألف. الرئوي

احلمى، من واملتكرر الشديد الريقات غزو حاالت يف منتظماألعراض غري ربوي وتنفس
قد لكنها نادرة، والكليتني والعينني الدماغ يف املتوضعة الزائغة الريقات تشنجي، وسعال

خطرية أعراضاً بشرية. تسبب حاالت رئيسي بشكل اليابان يف حديثاً أجريت دراسات أثبت
تفاعلية لديهم مرضى عند املهاجرة احلشوية الريقات من ضدسريولreactivityعديدة وجية

اخل خ.يرينـزالصفر بصفر عداوى إىل احلاالت هذه (,.Inatomi et alيرينـزعزيت

فرنسا. )1999 يف الوضع نفس عن. (Petithory et al., 1994)حدث الناجم الصفر داء كان
اخلراطينـي منالصفر أقل إىل وقوعه تراجع لكن اليابان، يف ما يوماً ومع.  0.01%منتشراً
وجد فقد عامي14تذلك بني بشرية 1995حالة حميطية، 1994  يوزينيات زيادة فيها

ضد العيارات بيوضرفَالصְקوارتفاع الربازرفَالصְקوغياب أعراضيني. يف ال املرض معظم كان
يف رئوياً وارتشاحاً سبعة، يف الكبدية الوظيفة سوء أظهرت املختربية االختبارات أن إىل
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يف. مخسة يعيش اجلميع اخلنازيركان تربية مزارع من الكثري حتوي على. منطقة واعتماداً
البينة عن: هذه الناجم الصفر داء من وباء هناك أن احملققون اخليعتقد يرينـزالصفر

Maruyana et al., 1997)(.أيضاًذكر اليابانيون ذ،الباحثون املعدة التهاب األلفةاأن
اخلنازيري الصفر يسببه الذي اإلنساناحلمضية يسببه،يف الذي لذلك رفَالصְקمشابه

األاخلراطينـي قبل من وصف .(Takeyama et al., 1997)سترالينيوالذي
الصְק من املعوي الطور يف األعراض أيضاًفَتعتمد الطفيليات عدد على البالغة العداوى. ر

عادة أعراضية ال كبرياً. اخلفيفة الطفيلي العبء يكون عندما يوجد)أكرب(لكن قد ،
وقياءنـزا وإسهال ومغص مبهم، بطنـي هي. عاج األطفال يف خطورة األكثر املضاعفات

الصفراوية، أو البنكرياسية القناة وانسداد الطفيليات من كبرية بكتلة املعوي االنسداد
خمتلفة أعضاء إىل بالغة للطفيليات الزائغة اهلجرة عن نامجة األعداد. ومضاعفات تسبب قد

اخلنازيرالكبري يف النمو وتوقف إسهاالً األمعاء يف الصفر من وتزداد. ة الطعام حتويل يتأثر
ال لكن املنعدية، اخلنازير يف العلوية التنفسية للعداوى سريريةاالستعداد تظاهرات توجد

Barriga, 1997)(.
الريقي الطور عن الناجم املرض وخطورة تواتر على معلومات أي تتوفر رفَللصְקال

اإلنسانيرينـزاخل بيوض4أظهر. يف من كبرية كميات تناولوا اخلطالب يرينـزالصفر
اليوزينيات وكثرة تنفسياً ارتشاحاً طعامهم األمع يف وزيادة الربو تشبه Eيجوأعراض

بعد وذلك 14اجلوالة، للمرض 10  األرجية الطبيعة إىل يشري مما يرقات. يوماً الصفربقيت
نسبياًاليرينـزاخل قصرية لفترة اإلنسان أمعاء يف اعتماداً-أشهر10حوايل- بالغة وذلك

متطوعني عند احملدثة التجريبية العداوى . على
االنتفال وطرز العدوى مستودع: مصدر هو اخلراطينـياإلنسان أنالصفر كما ،

مستودعنـزاخل اخلير التربة. يرينـزالصفر العدوى مصدر أرضي(يتضمن أاملنشدواد
geohelminthiasis (احلاوية الربازية باملادة امللوثة الشرب مياه أو لألكل الصاحلة والنباتات

بيوض غري. الصفرعلى بشكل أو التربة من مباشر بشكل اإلنسان إىل االنتقال حيدث قد
الطفيلي بيوض عليها التصقت مواد أو اخلضار أو املاء أو الغبار بواسطة تكتسب. مباشر
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بعضا يف حتدث قد أا عن مثبتة غري تقارير هناك لكن باالبتالع، تقريباً دائم بشكل لعدوى
البيوض باستنشاق . املناطق

الصְק داء استمرار يف الرئيسي بالرباز،فَالعامل باملساكن احمليطة التربة تلوث هو البشري ر
امل احلدائق الرينـزوخاصة أو الشرب مياه مصادر وتلوث بشكلالت. لية، مناسبة الطينية ربة
بيوض لبقاء رطبةالصفرخاص تبقيها ألا فكرة. حية أخذ بغية البال، عن يغيب أال جيب

من واحدة أنثى أن الترب، تلوث درجة اخلراطينـيعن وضعالصفر بيضة 200.000ميكنها
من واحدة أنثى وأن اليوم، يف أكثر اخلفَالصְקأو وضعيرينـزر يومياًمليون21ميكنها . بيضة

جند أن النادر غري و100ومن طفل براز من غرام كل يف من2.000بيضة غرام كل يف بيضة
خ بتماسهم. يرنـزبراز املدرسة سن قبل ما األطفال يف للعدوى األعلى املعدالت تفسر

الشخصي التصحح ونقص التربة مع تواتراً اخل. األكثر الصفر داء مشابهنـزوبائيات يري
التربةلداء مع ووثيق مستدمي متاس على اخلنازير أن رغم البشري . الصفر

املرض وبائيات يف احليوانات داء: دور وبائيات يف اخلنازير تلعبه الذي الدور حيدد مل
اآلن حتـى دقيق بشكل البشري حتدث. الصفر قد املتصالبة العداوى أن جتريبياً أثبت وقد

البش بني أو والبشر اخلنازير واخلنازيربني كل. ر معروف: على غري الغريية العداوى تواتر
العاملني بني التمييز صعوبة اإلنسان. بسبب تصل: يف ما اخلنادراً مرحلةيرينـزالصفر إىل

األمعاء يف نسبياً أقصر لفترة تبقى ألا كل. السرء، العداوىال:على أن شك أدنـى يوجد
اخلاملعوية ايرينـزبالصفر يف بريطانياإلنسانحتدث من طفل حالة يف توضيحه مت كالذي

خ مبفرغات خصبت حديقة من تراباً ابتلع الذي تبنينـزالعظمى الطفيلي طرح وعندما ير،
أن خبدراسته من. (Crewe and Smith, 1971)يرينـزصفر حالة بعد فيما وصفت

من كبري عدد عن ناجم أمعاء اخلانسداد عيرينـزالصفر طفلة يف9مرهايف سنوات
. (Davies and Goldomid, 1978)زميباوي

عن الناجم الصفر داء وبائيات يف اخلنازير دور حول استقصاءات الصفرأجريت
نيجاخلراطينـي غرب جنوب يف قرية اخلنازيررييف مع وثيق بتماس السكان يعيش حيث . يا

عن النامجة املعوية العدوى الدراسة اخلرااستغرفت البشريةطينـيالصفر اجلمهرة من كل يف
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بيوض. يريةنـزواخل بعدوى اخلنازير إلصابة جهود فشلت كل اخلراطينـيعلى الصفر
املتكرر. (Kofie and Dipeolu, 1983)جتريبياً التعرض أن إىل أخرى دراسات أشارت

صغرية الطبيعة-جلرعات يف حيدث منثأك-كالذي كبري بعدد العدوى من فعالية ر
اخلراطينـيوجدت. لبيوضا أحياناًالصفر اإلنسان غري مقدمات أمعاء يرقاִדا،يف ووجدت

رئ عديدةتـييف أخرى حيوانية اخلميكن. أنواع واألغناميرينـزللصفر املاشية يعدي أن
احليوانات،واملاعز هذه يف اجلنسي النضج مرحلة إىل يصل كل. وقد الشك: على بعض هناك

احلاالت بعض الطفيلييف استعراف حول السنينات. املوصوفة شكل أن اآلن املعروف من
denticlesاخل الزمننـزلطفيلي مع تبدل متييز. ير ميكن أنه والصفرعلماً اخلراطينـي الصفر

الشفاهيرينـزاخل على السنينات النوعنيتـيوال،بدراسة بني . ختتلف
التشخيص: التشخيص إثبات املستحيل أو الصعب حالةمن يف املختربية باالختبارات

للريقات الكبدية أو الرئوية اهلجرة لكل. طور القصبية اإلفرازات يف أحياناً الريقات توجد قد
الرضيعة واخلنازير البشر باستخدام. من كشفها ميكن أضداداً والكبدية الرئوية اهلجرة تنتج

املناعية كل. االختبارات من: على كل Anisakis simplexالبسيطةاملتشاخسةتتشارك

اخل الكلبيةنـزوالصفر والسهمية اخلراطينـي والصفر جسديةToxocaraيري مبستضدات
الطوائفexcretoryوإفراغية مع نادرة املتصالبة التفاعلية أن رغم superfamiliesمشتركة،

املمسودات من املم. nematodes (Kennedy et al., 1988)األخرى البيوض يفتوجد يزة
املعدي الطور يف . الرباز

املستوى: املكافحة ذات املناطق يف خاصة عامة، صحية مشكلة البشري الصفر داء
الشخصي التصحيح معايري اخنفاض أو البيئية الصحة ونقص املنخفض تراجع. االقتصادي
حتسن نتيجة واضح بشكل الصناعية البلدان من العديد يف الطفيلي الداء انتشار معايريمعدل

نوعية مكافحة إجراءات اعتماد دون ال. احلياة الرئيسية اإلجراءات يتمتـيتتألف أن جيب
واجلموعية الدورية املعاجلة من للمكافحة برنامج يف ملنعmassiveمشلها البشرية للجمهرة

املفرغات من الصحي التخلص البيئة، والتثقيف) الرباز(تلوث للشرب، صاحل ماء تأمني
سليمةالصح شخصية صحية عادات ملمارسة اهلادف فعلياً. ي البشري الصفر داء استؤصل

البلدان بعض فلسطني(من اليابانإسرائيل،كوريا، ، .(
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البيئية للعوامل جداً مقاومة الصفر بيوض أن نتذكر أن املهم التربة. من تلوث استمر
ح التجارب بعض يف أحواض. سنوات5تـىبالبيوض يف الصلبة اֱדارير فضالت معاجلة

الصفر بيوض لقتل كافية غري إيريس. الترقيد حتـى (1993)ورفاقهذكر بيوض 12%أن من
اخلراطي بعداملكتشنـيالصفر عيوشة كانت حوض يف اإلجراء2.5فة من ). الترقيد(سنة

حرارة بدرجة األمونيوم ֲדيدروكسيد اֱדارير فضالت حرارةم30معاجلة بدرجة أو
حرارةم40 درجة أن إال البيوض، خترب قلوي يكنم22دون مل دونه أو األمونيوم مع

قاتل أثر مم. هلا البيولوجية املكافحة أن حيبدو تطبق مل أا رغم عن. اآلنتـىكنة، وبعيداً
ال البيوضتـياحلشرات الفطر: تأكل األبواغإن املتدثرة Verticilliumالكُبֲקكوبية

chlamydosporiumيرقات ويقتل البيوض، اخلراطينـييغزو  (,Lysek and Sterbaالصفر

1991( .
عـراجـالم
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الصְק BAYLISASCARIASISروراتفْداء

يرقات:لسببياتا هي العدوى هذه الغمصاءعوامل Baylisascarisالصفرورة

procyonisصفَر وهي ،ascaridللراكون الدقيق املعى يف العداوى. موجودة وجدت
من النماذج بعض واألبصومات والسناجب اجلرذان عند وظهر كلبني، يف املستدمية الطبيعية

جت ascarids الصفريات عداوى يف من. ريبيةالبالغة األخرى الغمصاءاألنواع الصفرورة
الظر يف توجدsablesوالسمورbearsبةوالدبbadgersوالغريرskunksنيباموجودة وال ،

الفئران؛ يف ִדاجر الريقات أن رغم األخرى، األنواع ֲדذه بشرية أحدثتعداوى وقد
والدجاج الفئران يف التجريبية .transfugaبالصفرورةالعداوى

الغمصاء األنثىالصفرورة تقيس منطي، والذكر23صفر تقريباً تقريبا12ًسم تضع. سم
وخالل الرباز، مع تطرح مث الدقيق، املعى يف البيوض 4اإلناث يرقات 3  إىل تتطور أسابيع

مثل. معدية متوسطني أثوياء قبل من أو نفسه الراكون قبل من البيوض هذه تؤكل قد
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واألران الطيورالقوارض أو ال. ب، الريقات إىلتـيوجدت تنتمي أا الصفرورةيبدو
واألرنبيات19يفالغمصاء والقوارض الثدييات من ويفlagomrphsنوعاً رئيسي، بشكل

متريريني13 أثوياء كوا من أكثر متوسطني كأثوياء تبدو وهذه الطيور، من paratenicنوعاً

الحقاًأ( تنعدي). نظر املعديةنيالرواكقد البيوض بابتالع تنعدي. البالغة حني الرواكنييف
فقط املتوسط الثوي يف الطفيليات بابتالع يف. البالغة الريقات يفالرواكنيتنمو اليافعة

اللمعة يف مث أوالً املعوية بعد. املخاطية الرباز يف بالظهور البيوض من 50  76وتبدأ يوماً
يف. العدوى الربازالالرواكنيأما يف البيوض وتظهر املعوية اللمعة يف الريقات فتنمو بالغة
38بعد العدوى 32  من معوية. يوماً خارج هجرة الرحم. التوجد عرب االنتقال يدرس مل

اللنب . أو
واحلدوث اجلغرايف الراكون: التوزع تواجد مناطق يف العدوى النتشار. حتدث ميكن

يكو أن احليوانات هذه يف والشماليةالعدوى الشمالية األجزاء يف خاصة جداً، مرتفعاً ن
املتحدة الواليات من يف. الشرقية موجودة العدوى اليافعة94%و 92%كانت احليوانات من
الترتيب على املناطق هذه أن. يف إنديانا،1.425من72%وجد والية يف درست راكوناً

و 310من82%و إلينوس والية يف كانت33من70%راكونات تكساس والية يف راكوناً
Kerr)منعدية et al., 1997) .ومنخفض املتحدة الواليات غرب يف منخفض العدوى انتشار

العدوى أو الشرقيجداً اجلنوب يف موجودة .غري
عام بشرية عدوى أول عن التبليغ Huff)1984مت et al., 1984) .مل1989عامتـىوح

مثبتتني إالحالتني هناك وحالتيكن املخي، الصفرورات داء من مشتبهتني داءنيوحالتني من
العين عامي. يـالصفرورات التهاب2000و1989وبني من واحدة حالة عن التبليغ مت

والشبكية البصري احلادneuroretinitisالعصب حتت املنتشر اجلانب Goldbergوحيد et)

al., 1993(والسح الدماغ التهاب من واحدة عمرهوحالة طفل يف شهرا13ًايا
(Cunningham et al., 1994)عمره طفل يف واحدة قلبية Boschettiسنوات10وحالة et)

al., 1995( .
اإلنسان يف متريرياً: املرض ثوياً كونه من أكثر متوسط ثوي العدوى. اإلنسان أن يبدو
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املخترب حيوانات يف املوجودة لتلك مماثلة ي. البشرية أن حيث الغمصاءرقاتمن الصفرورة
من وتنمو وتنسلخ اهلجرة، يف ح1.900إىل300تستمر أورامتـىمكرومتر إىل تتطور

يوزينية .حبيبية
الغمصاءتسبب اإلنسانالصفرورة يف خناعية وخمية وعينية حشوية تعتمد. متالزمات

ونشاطها وتوضعها الريقات عدد على املرض تؤدي. وخامة أن احملتمل غري خفيفةمن عدوى
الريقات من قليل والعضليتـيوالبعدد الضام النسيج يف األحيان معظم يف تتمحفظ
سريرية تظاهرات الريقات. إىل هجرة داء من منطية عالمات شدة أكثر عدوى تسبب قد

احملتمل: احلشوي من رئوي؛ التهاب الكبد، ضخامة اليوزينيات، كثرة البيض، كثرة محى،
تس عدوى حجمألي بسبب عصبية أعراضاً تسبب أن احلشوي الريقات هجرة داء بب
وحركتها بعد. الريقات األعراض 4تظهر وتتضمن 2  العدوى من وفقد: أسابيع النوام،

والصְקعְקر العضلي والataxiaوالرنحtorticollisالتناسق الذهولتـيوالرأرأة إىل تتطور
stuporواملوت ا. والسبات احلاالت تتضمنحتدث العني، الريقات تغزو عندما لعينية
الشبكية:األعراض والتهاب الضوء ورهاب اجلانب الوحيد الرؤية أنفاق. فقد شوهدت

tunnelبعد الشبكية النسانيس7يف على جتارب يف العدوى من . أيام
احليوانات يف أعراضيةالرواكني: املرض ال املوطونة. املنعدية املناطق احل: يف يواناتتؤوي

14البالغة اليافعة 12  احليوانات وتؤوي 62طفيلياً، الوخيمة. طفيلياً 48  العداوى تؤدي
معوي انسداد إىل اليافعة احليوانات أو. يف اֱדموعية األعراضية العدوى من حاالت شوهدت

يرقات عن النامجة اجلراءالغمصاءالصفرورةالقاتلة Rudmann)يف et al., 1996)نوجبو
gibbonللحيوان حديقة Ball)يف et al., 1998)وليد التبليغ(Anderson 1999)ومحل ومت ،

والطيور واألرنبيات والقوارض النسانيس يف أخرى حاالت . عن
االنتقال وطرز العدوى هو: مصدر العدوى والالرواكنيمصدر أنتـياملنعدية، ميكنها
يوم كل البيوض ماليني الب. تطرح سنواتتستطيع أو ألشهر التربة يف حية تبقى أن . يوض

اليدين خالل من أو املاء، أو الطعام بابتالع عارض بشكل بالعدوى يصاب اإلنسان أن يعتقد
برباز . املنعديةالرواكنيامللوثتني
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مع: التشخيص احلشوي الريقات هجرة داء أعراض تترافق عندما البشرية بالعدوى يشتبه
اجل يف تبدل العصعالمات وكثرةبـيهاز الشديد، احمليطية اليوزينيات وكثرة املركزي،

للراكونات تعرض وقصة النخاعي السائل لداء. يوزينيات مناعية اختبارات هناك
اإل املناعية املقايسة وخاصة الكهربائينـزالصفرورات، والناقل -immunoelecاملناعيميية

totransfer(Gunningham et al., 1994) .
إىلصفرورةال املستضدية الناحية من البشرية. السهميةمنالصفرأقرب احلاالت كانت

ال عامتـياألربعة منذ عنها التبليغ وكانتللسهميةوسلبيةللصفرورةإجيابية 1994مت
إجيابية الركواناتللصفرواحدة أو: يف الرباز يف البيوض بإجياد العدوى تشخيص يتم

أ الرباز يف القيءالطفيليات لبيوض. و مشاֲדة الكلبيةالبيوض أصغرT. canisالسهمية . لكنها
تقيس 70الصفرورةبيوض 58مكرومتراً 62  بيوض 52  وتقيس السهميةمكرومتراً،

90الكلبية 77و 85  . مكرومترا73ً 
مكافحته: املكافحة أن إال املتوفرة، املعطيات حسب جداً نادر البشري الصفرورات داء

ب لالحتفاظ مييلون الناس ألن لهالرواكنيمهمة ليس املرض وألن مدللة، أليفة كحيوانات
امل. عالج الراكون يفحص أن الطفيلينـزجيب بيوض عن حبثاً الفحوص. يل كانت وإذا

الصفر داء ضد فعال بدواء يعاجل أن فيجب أن. إجيابية البال عن يغيب أال أيضاً جيب كما
يف تظهر قد حتـىالبيوض العدوى 2.5الرباز بعد ال. شهراً األماكن فيهاتـييف تتواجد

املنازلالرواكني إىل احليوانات هذه منها يدخل قد فتحات أي تغلق أن حرق. جيب جيب
أعشاش وجدت إذا اخلارجية. nestsالرباز البيئية للعوامل جداً مقاومة الصفرورة بيوض
بيوض مثل ملوثة. األخرىالصفرياتوللمطهرات غري تكون أن ملنطقة أريد إذا األفضل من

بالنار تعاجل لذلك. أن الالزمة املدة يعرف ال لكن البيوض، سيقتالن الشمس وأشعة . اجلفاف
عـراجـالم
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الشّعاريֵקات CAPILLARIASISداء

ICD-10 B81.1المع الشعاريات أخرىB83.8،يوداء نوعية معوية . دوادات
ICD-10 B81.1 Intestinal capillariasis; B83.8 Other specified intestinal

helminthiases

الشعاريات:املرادف . Capillariosisداء
املمسودة:السبيات الديدان هي والرئوي والكبدي املعوي الشعاريات أدواء : عوامل

الفيليبينية الكبديةCapillaria philippinensisالشعارية والشعاريةC. hepaticaوالشعارية
خمتلفةC. aerophilaاملستهوية تطور دورات الثالثة األنواع وهلذه التوايل، . على

الفيليبينية األنثىالشعارية تقيس الشكل، خيطية ممسودة 5دودة والذكر2.5  طوالً ملم
4 يف. مم1.5  وخاصة اإلنسان، يف الدقيق املعى خماطية يف األمامي طرفها . الصائمينحشر

البيوض أو الريقات تنتج أن اإلناث برميلية. تستطيع يفbarrelالبيوض وصاد وهلا الشكل
بيوض كثرياً وتشبه الربازTrichurisاملسلّكةايتيها، مع عذباً. وتطرح ماء تدخل وعندما

مضغة ذات وتصبح املاء من ملوثة أجساماً 14خاللemberyonateأو وتبتلع10  منيوماً
خالل معدية يرقات تشكل أمعائه ويف السمك، تقريبا3ًقبل ثوي. أسابيع قبل من أكلت إذا
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طري(مناسب أو تقريباً) إنسان أسبوعني خالل البالغة املرحلة إىل لتصل تطورها وتبدأ. تتابع
الريقات الثوي. بوضع معى الريقات هذه وال. التغادر البيوض وتضع النضج إىل تنمو تـيإمنا

اخلارجية العدوى من جديدة دورة كل. تبدأ البيوض: على بوضع اإلناث بعض تستمر
مغادرتهتـيال دون الثوي معى يف احلاالت. تنضج معظم اإلناث: ويف بني تراكب هناك
التـيال واإلناث البيوض البيوضتـيتضع من توليفة هناك لذلك وكنتيجة الريقات، تضع

براز يف والبالغني الثوي.(Neva and Brown, 1994)الثويوالريقات هو اإلنسان أن ورغم
السوامك الطيور أن يعتقد فإنه املعروف، للسمك(الوحيد الثويpiscivorous) اآلكلة هي

هو الذي املنعدى، السمك أكل عند بالعدوى يصاب عارض ثوي هو اإلنسان وأن الطبيعي،
املتوسط ذلك. (Cross and Basaca-Seville, 1991)الثوي إىل عداوى: إضافة أحدثت

والريابيع النسانيس يف السمك يرقات باستخدام . جتريبية
الكبدية منالشعارية أطول لكنها أيضاًَ، الشكل خيطية ممسودة الفيليبينيةدودة ،الشعارية
األنثى تقيس 8حيث ذلك5  نصف والذكر طوالً القوارض،. سم يف شائع طفيلي وهي

يف األخرىوأحياناً الثدييات من البيوض. الكثري تضع حيث الكبدي املنت يف الدودة تنحشر
املعديةتـيال املرحلة إىل تتطور وال العضو يف حمجوزة الشعاريةتكملتـىوح. تبقى

البيوض: تطورهاالكبدية يهضم والذي الحم قبل من يؤكل أن املنعدى القارض على جيب
احملجوزة البيوض اخلارجيةencloseوحيرر البيئة إىل الرباز يف ويطرحها الكبدي النسيج يف

هناك تنتشر ح. حيث البيوض معديةتـىتتطلب مدتهتصبح حضانة 2دور يف 1  شهراً
والرطوبة والتهوية والظل احلرارة درجة من مالئمة من. ظروف املعدية البيوض تؤكل وعندما

األم يف الريقات تتحرر ثانية مرة قارض إىلقبل الدم بتيار وحتمل األمعاء جدار وتدخل عاء
تقريباً شهر خالل هناك تنضج حيث الكبدية. الكبد التربة،الشعارية خالل من تنتقل دودة

املنشأ أرضي دواد الكبدي الشعاريات داء ألشهر. ولذلك عيوشة تبقى أن للبيوض ميكن
الرطبة التربة يف . كثرية
املستهوية خيطالشعارية طولهطفيلي الشكل 3ي تقريبا2ً  األمامية. سم ايته تنحشر

يف ندرة، أكثر وبشكل والقيوط، والكالب الثعالب يف والقصبات الرغامى خماطية يف
القطط أو أخرى برية نادرة. حيوانات البشرية املسالك. العدوى خالل من البيوض تدخل
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وتب البلعوم إىل بالسعال أو باألهداب وحتمل بالربازاهلوائية وتطرح املعدية. تلع الريقات تتطور
7خالل مناسب. أسابيع5  ثوي يأكل كلبوعندما أو تتحرركثعلب البيوض

خالل الرئتني إىل الدم تيار عرب وִדاجر األمعاء داخل 10الريقات حوايل 7  وبعد أيام،
السرء40 وتبدأ النضج مرحلة تصل العدوى من البيض(يوماً ). وضع

واحلدوث اجلغرايف عن: التوزع الناجم املعوي الشعاريات داء داء ماميز الشعاريةأول
الفيلبني 1963عامالفيلبينية يف لوزون جزيرة التبليغ. يف مت التالية اخلمسة السنوات وخالل

من أكثر إماتة1.500عن معدل مع كل. 6%حالة منخفض: على العدوى انتشار أن يبدو
بي ألن مننسبياً أقل براز يف وجدت الطفيلي موطونة 4.000من 3%وض منطقة يف نسمة

عام وبائية فاشية خالل تايلند. (Banzón, 1982)1967فحصوا أن يبدو الفيلبني، عن وبعيداً
شوهدت حيث إصابة، األكثر البلد Peng)حالة17هي et al., 1993) .عام ومن

2000 عن1989  التبليغ يف41مت مصر،3:العاملحالة املتحدة،1يف العربية اإلمارات يف
إسبانيا،2 اليونان،1يف اهلند،1يف أندونيسيا،1يف كوريا،3يف مجهورية تايلند،20يف يف
تايوان9 كولومبيا. يف من مواطناً اكتنفت إسبانيا يف املشخصة احلاالت Drondaإحدى et)

al., 1993(.
الكبدية يتراوحموجودةالشعارية انتشار معدل مع الربية، القوارض بني البلدان كل يف

من 0.7%بني أكثر يف. 85%إىل فرنسا يف مرسيليا يف الطفيلي جرذا82ًمن 44%وجد
(Davoust et al., 1997)يف تايلند . (Namue and Wongsawd, 1997)اًجرذ76من8%ويف

الطفيلي أنواعيوجد يف القوارض إىل أحياناًإضافة والربية الداجنة الثدييات من . أخرى
فح جداً، نادرة اإلنسان يف يف11أثبتت1985عامتـىالعدوى الكبدية العدوى من حالة

و9(أوروبا السابقة، تشيكوسلوفاكيا إيطاليا2يف و)يف العامل14، أحناء بقية يف 1منها(حالة

و الربازيل و5يف املتحدة الواليات امل1يف ويف أفريقيا3كسيك جنوب عن). يف التبليغ مث
عام10 من أخرى و1:  1989  2000حاالت أملانيا و1يف اليابان و3يف املكسيك يف1يف

و كوريا و3مجهورية يوغوسالفيا1سويسرا عام. يف العاملي االنتشار حالة30بـ1997قدر
. (Davoust et al., 1997)تقريباً
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املاستعرفت واالحتادستهويةالشعارية وأوروبا الشمالية أمريكا يف احليوانات يف
وتـيالسوفي واألرغوايأالسابق وتشيلي من. ستراليا أقل احليوانات معظم يف االنتشار كان

من،%5 أقل مثل. 1%وغالباً مرتفعة انتشارات عن التبليغ 1977عاميفتـىوح؛ 38%مت

هناك ال9كان العدوى من معروفة إيران،1: بشريةحاالت و1يف املغرب االحتاد7يف يف
. (Aftandelians et al., 1977)السابقتـيالسوفي

اإلنسان يف عن: املرض الناجم املعوي الشعاريات الفيليبينيةداء خطريالشعارية مرض
فوراً يعاجل مل إذا بني. وقاتل املرضى معظم 45عمر للذكور 20  سيادة مع املرض. سنة يبدأ

مع مستدمياً يصبح والذي متقطع وإسهال قرقرة مع مبهمة بطنية آالم مثل واضحة بأعراض
ودنف واضح وزن فقد مع ثالثة أو أسبوعني يف ويبدأ املرض، املعدية. ترقي الوظيفة تتأثر

خطري بشكل ذلك. املعوية إىل من: إضافة كبرية كميات وفقد امتصاص سوء وجود أثبت
وامل والدهن داغلة. عادنالربوتني عدوى أو القلب، فشل نتيجة املوت intercurrentحيدث

األعراض بدء من أشهر أو قليلة أسابيع . (Cross, 1992)بعد
السريرية احلاالت داءمتنجم الكبدين للكبدالشعاريات جسيم غزو بالشعاريةعن

العضوتـيالالكبدية ذلك يف البيوض بإنتاج وتبدأ النضج إىل وكثرياًامل. تصل خطري، رض
قاتالً يكون هي. ما جداً الشائعة األخرى األعراض الكبد، ضخامة هي املسيطرة العالمات

ووذمة البطن وتوسع اإلمساك أو واإلسهال والقياء والغثيان الصباح يف العالية احلمى
رئوي التهاب وأحياناً الطحال، وتضخم . األطراف

العدا عن األعراض من كبري جزء منينجم ومعظمهم املضعفني املرضى يف الثانوية وى
نيجرييا. األطفال من بالغ حالة الكبدي: يف التليف هو سيادة األكثر املرضي امللمح كان

به مرتبطة وظيفية واضطرابات Attah)الوخيم et al., 1983) .املختربية الفحوص أظهرت
ناقص دم وفقر اليوزينيات وكثرة البيض الكريات فرط يفوجود شاذة قيم مع الصباغ،

سطح على رمادية بيضاء عقيدات وجود اجلثة فتح عكس حني يف الكبد؛ وظائف اختبارات
اهليستولوجية. الكبد الناحية من أورام: أما خنرية بؤر من الرئيسية اآلفات . حبيبيةفتألفت

املتنخرة الكتل يف والبيوض البالغة الطفيليات . وجدت
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حت سريرية عداوى ثبتحتدث كالذي شك، دون حادة وحيدة) تأكد(ت حبيبة بأورام
سبعة ويف السابقة، تشيكوسلوفاكيا يف دراسة خالل أشخاص تسع جثث فتح عند وجدت

اآلفات يف واحدة طفيلي يرقة وجدت التسعة احلاالت . (Slais, 1973)من
عن الناجم الرئوي الشعاريات داء املستهويةيسبب ربوالشعارية معأعراضاً الشكل ية

خماطا وقشع يفنـيسعال معتدلة وكثرة النفس وضيق ومحى أحياناً بالدم مصطبغ أو
غريب. اليوزينيات جلسم خلوي تفاعل مع حبيبية ورمية آفات وجود اجلثة فتح أظهر

(Aftandelians et al., 1977) .
احليوانات يف توجد: املرض الفيلبينيةمل األرضالشعارية احليوانات حيوانات(يةيف

ال)اليابسة الطيور أن يعتقد لكن يعرفتـي، ال أنه رغم الطبيعي، الثوي هي األمساك تأكل
فيها أعراضاً تسبب كانت إذا جنس. فيما من ملقدمات التجريبية العداوى أواملكاككانت

أعراضية ال الربية اجلرذان الريبوع. يف مل: gerbilsيف مشاֲדة بأمراض العدوى عندتظاهرت ا
. (Banzón, 1982)اإلنسان

عداوى الكبديةتسبب معالشعارية يتناسب ضرراً القوارض تكوناِحلمֲקليف قد الطفيلي
الطحال وتضخم الكبد التهاب الشديدة العداوى تسبب وقد سريرية حتت اخلفيفة العداوى

اليوزينيات وكثرة اجلسيمة. وحبناً العداوى تسبب قد حني فعلياًخنراmassiveًيف . كبدياً
أنه إال الوفيات من مرتفع معدل إىل يؤدي ال الكبدي الشعاريات داء أن يفورغم إىليساهم

القوارض جتمعات أيضاً.(McClallum, 1993)مكافحة واحد كلب يف العدوى وجدت
(Brander et al., 1990).

املستهويةعداوى احليالشعارية يف خاصة الثعالب، يف وخامة اليافعةأكثر قد. وانات
وال القصبات والتهاب الرغامى والتهاب األنف التهاب الشديدة العداوى قدتـيتسبب

قص رئوي بالتهاب ثانويةبـيتنتهي جرثومية عدوى عن قاتلة. ناجم اجلسيمة العداوى
. غالباً

االنتقال وطرز العدوى املعروف: مصدر الوحيد النهائي الثوي هو للشعاريةاإلنسان
للسمك،. لفيلبينيةا اآلكلة الطيور هي النهائي الطبيعي الثوي بأن للشك وبائية أسباب هناك
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امللوثة أو النظيفة املياه يف السمك هو املتوسط الثوي للعدوى. وأن الرئيسي املصدر أن يبدو
ابتالع هي العدوى طريق وأن املنعدى، السمك هو اإلنسان املطبوخ) تناول(يف غري السمك

ال. جيداً الطيور أو اإلنسان مبفرغات املياه جتمعات تلوث ثويتـييضمن بدور تقوم
بعني. احللقة) دميومة(استمرار آخذين أيضاً شخص إىل شخص من االنتقال حيدث قد

من خمتلفة معوية مبراحل والطفيلي آخر، إىل يربوع من جتريبياً تنتقل قد العدوى أن االعتبار
. (Banzón, 1982)النمو

الرئيسي الكبديةاملستودع القوارضللشعارية ذات. هو البيوض بتناول العدوى تنتقل
ال اللواحمتـياملضغة خالل من اخلارجية البيئة يف وانتشرت القوارض كبد من قد. حتررت

املدجنة شبه البيئة يف االنتشار عوامل القوارض) احمليطة(تكون تصطاد كالباً أو كما. قططاً
للبيو املثيلميكن بأكل تتحرر أن الفطائسcannibalismض وتفكك مبوت أو القوارض . بني

لإلنسان األيدي: بالنسبة هو الالمباشرة العدوى ومصدر التربة، هو املباشرة العدوى مصدر
املاء أو الطعام أو من. امللوثة أكثر عن30هناك النامجة املزيفة العداوى من موصوفة حالة
ن قوارض كبد الربيةتناول واخلنازير النسانيس مثل أخرى ثدييات كبد أو ) العفر(ـيء

مضغة حتوي ال ببيوض املنعدية خالل. والسناجب من احلاالت هذه يف الطفيلي بيوض تعرب
حقيقية عدوى تسبب أن دون الرباز يف وتطرح البشري اهلضمي . اجلهاز

عدوى املستهويةمصدر الالشعارية هو واحليوانات البيوضلإلنسان تتابع حيث تربة،
املعدي الطور إىل الريقات وتصل حضانتها احليوانات براز مع تبقى. املترسبة أن للريقات ميكن

أكثر أو عام مدة البيوض داخل القذارة. عيوشة بتناول العدوى األطفال املاءdirtيكتسب أو
بالبيوض امللوثني . والطعام

الشعاريا: التشخيص داء بتشخيص عنيشتبه الناجم املعوي الفيلبينيةت يفالشعارية
بط وأمل البطن تطبل مع مطول إسهال يشاهد عندما املوطونة أكلوانـياملناطق أشخاص عند

نيئاً ضرورية. مسكاً الفحوصات هذه من سلسلة تكون وقد التشخيص، الرباز فحص . يثبت
وضخايشتبه محى وجود من الكبدي الشعاريات لداء نوعي وكثرةبتشخيص الكبد مة

موطونة منطقة يف مريض يف وباستعراف. اليوزينيات فقط الكبد خبزعة ذلك توكيد ويتم
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بيوضه أو بيوض. الطفيلي وجود يشري الكبديةال العدوى،الشعارية إىل البشري الرباز يف
منعدى حيوان كبد هضم بعد األمعاء خالل من البيوض مرور إىل داء. وإمنا تشخيص يوضع

منالشع جبرعة أو القشع يف النموذجية البيوض أو اليوزينيات وجود بإثبات الرئوي اريات
املستنشقة البيوض أو الريقات توجد قد حيث الرئة، . نسيج

املوطونة: املكافحة املناطق أكل: يف بتجنب املعوي الشعاريات داء من الوقاية ميكن
جيداً املطبوخ غري أو النـيء يعاجل. السمك أن عالجيةجيب ألسباب بالثيابندازول املرض

الطفيلي بيوض انتشار جداً. وإلنقاص مهم اإلنسان براز من الصحي . التخلص
التربة يف املعدي الطور إىل البيوض تتطور فيه املنشأ، أرضي دواد الكبدي الشعاريات داء

ا حالة يف أو امللوثني، املاء أو الطعام بوساطة الفم عرب الثوي ختترق خاللمث من إلنسان
ال امللوثة الطعامتـياأليدي مع التعامل أو الفم على ذلك. توضع على الوقاية: وبناء تتألف

نيئاً، أكله وجتنب جيداً املشتبه الطعام وغسل األكل، قبل بعناية اليدين غسل من الشخصية
ֲדما املشتبه والطعام املاء من كل األطفا. وغلي تصحح مراقبة مهماً يكون ومكافحةقد ل

القذارة يأكلون الذين الصغار األطفال يف شائعة العدوى ألن ويفdirtالقوارض، غالباً،
ال اجلرذانتـيالبيوض حوهلا . تتواجد

مزارع يف يعملون الذين األشخاص ويف احليوانات يف الرئوي الشعاريات داء من للوقاية
الثعالب ا: استيالء وجيدة نظيفة، احليوانات حفظ للشمسجيب املرافق تعريض مع لتهوية

البيوض خترب استعداداً،. لتعزيز األكثر ألا البالغة عن اليافعة احليوانات تفصل أن جيب
األكرب الطفيلي عبء حتوي البيئة. وألا تلوث ملنع ميكن ما بأسرع العدوى تعاجل أن جيب

الصا. بالبيوض التصحح قواعد باتباع العدوى جتنب لألشخاص العدوىميكن ملنع رمة
املنشأ األرضية . بالديدان

عـراجـالم
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الجلدي اليرقات هجرة CUTANEOUS IARVA MIGRANSداء

ICD-10 B76.9 :الالنوعي الشصية الدودة داء
ICD-10 B76.9 Hookworm disease, unspecified

الديدا:املرادفات اجللد الساعيcreepingالزاحفنـيالتهاب الطفح ،serpiginous

eruptionالسريعة الريقات هجرة داء ،larva currens،)أنواع يرقات عن النامجة العدوى
). Strongyloidesاألسطوانية

سببياً: السببيات تشخيصاً كونه من أكثر سريري وصف اجللدي الريقات هجرة . داء
السب املعديةبـيالعامل الريقة هو وهيالربازيليةAncylostomaلألنكلوستوماالرئيسي ،
أخرىanylostomidأنكلوستوما ولواحم والقطط يف. الكالب جتريبية عداوى أحدثت

مثل أخرى، حيوانية بأنكلوستومات الكلبيةمتطوعني الضيقةللكالباألنكلوستوما والشصيֵקة
والقطط،Uncinaria stenocephalaالرأس الفاصدةللكالب الرأس Bunostomunواملدְקملكة
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phlebotomumأحياناً. للماشية شوهدت قد اجللدي الريقات هجرة داء حاالت كانت وملا
يف اإلنسان تعدي أن ميكن أا أفترض فقد األخرية، الطفيليات هذه فيها تنتشر مناطق يف

كل. الطبيعة الربازيليةتنتج: على ال(هياالرونيدازاًاألنكلوستوما املادة جتعلتـيوهي
املالط النسيجcenentختريب بغزو وتسمح ممكنا اخلاليا تنتجه) داخل مما بكثري أكثر

األخرى Hotez)األنكلوستومات et al., 1992) .هلذا األعلى الوقوع يفسر قد ما وهذا
عن. النوع النامجة اجللدية العدوى على الربازيةأطلق األسطوانية تترقىتـيوال،يرقات

يرقا عن النامجة تلك من أكرب السريعةبسرعة الريقات هجرة داء اسم األنكلوستومات، ت
اجللدي الريقات هجرة بداء أيضاً تعرف لكنها . حديثاً،

املؤلفني بعض وسع ذلك، إىل املصطلحإضافة الفغميֵקاتهذا داء  (Díaz-Camachoليشمل

et al., 1998(،اإلنسان جلد غزو من حالة أن األكما Peloderaسطوانيةبالبيلودرية

strongyloidesترتبط التربة يف العيش حرة ممسودة دودة وهي الربازيةباأل، احلالة(سطوانية
العاملالثالثة يف اجللدي) املعروفة الريقات هجرة كداء عنها التبليغ مت Jones)قد et al., 1991)  .
املفصلياتتـىح بعض يرقات على طبق قد اجللدي الريقات هجرة داء مصطلح أن

arthropodsمثلتـيال اإلنسان جلد تستعمر واللحمويةGasterophylusالنرباءقد
Hypoderma(Cypess, 1982) .

البشرية لألنكلوستومات اإل: ميكن عشريةاألنكلوستوما األمريكية،ثنا والفتاكة
وذلكNecatorو اجللدي، الريقات هجرة لداء مشاֲדة اجللدية األرجية من صورة تسبب أن

األشخاص سابقةعند عداوى من عانوا الكلبية. الذين األنكلوستومات مناقشة ستتم هنا
على خاص تركيز مع الربازيليةفقط . األنكلوستوما
ال زائغ، ثوي بالغةاإلنسان لتصبح فيه منائها دورة تكمل أن املعدية للريقات ميكن

الربازيلية مناألنكلوستوما صغري األنثىاألنكلوستومانوع طول وعرضهاسم1، تقريباً
األخرى. مم0.37 األنكلوستومات حياة لدورة مشاֲדة حياִדا داءا(دورة فصل نظر

املصدر احليوانية ). األنكلوستومات
واحلدوث اجلغرايف الربازيليةتوجد:التوزع وشبهاألنكلوستوما املدارية املناطق يف

وتوجد الاملدارية، الرأس ومدملكة الكلبية حنيفاصدةاألنكلوستوما يف املعتدلة، املناخات يف
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الرأستوجد الضيقة املعتدلةالشصية املناطق من األبرد األجزاء حيدث. (Barriga, 1997)يف
املدارية وشبه املدارية املناطق يف تواتراً أكثر بشكل اجللدي الريقات هجرة التبليغ. داء مت وقد

الرباز وجنوب وأستراليا األرجنتني يف املرض الكاريعن وجزر وأملانيابـييل وفرنسا
مناطق ضمن من واألرغواي املتحدة الواليات شرق وجنوب وإسبانيا أفريقيا وجنوب

معروف. أخرى غري البشرية العدوى القائلة. انتشار احلقيقة بشكل: توحي تظهر احلاالت إن
نسبياً متواترة غري حالة أا الطبية األدبيات يف فقط مشفى. فرادي بفرنساسجل باريس يف

سنتني269 خالل بأملانيا(Caumes et al., 1995)حالة ميونيخ يف ومشفى خالل98، حالة
سنوات Jelinek)أربع et al., 1994)العدوى اكتسبوا الذين املسافرين يف كان معظمها
البلد . خارج

عن النامجة العداوى تصل الربازيليةقد ااألنكلوستوما يفواألنكلوستومات ألخرى
عالية انتشار معدالت إىل والقطط ماجلور: الكالب األنكلوستوما (1996)ورفاقهوجد

الكلبية، 49%يفالربازيلية يف80من 96%يفواألنكلوستوما جثثهم فحص مت كلباً
صاحل،األرغواي وجد الكالب 68%يفاألنكلوستومانوع (1988)ورفاقهبينما من

هولندا يف . املفحوصة
اإلنسان يف اجللد،: املرض اختراق أثناء حاكة حطاطة حدوث إىل املعدية الريقة تؤدي
ال األيام يف الريقة، جيبية،تـيتسافر أنفاقاً وتشكل املنتشة الطبقة يف وهناك هنا ذلك، تلي

طول على حويصالت وتشكل يوم، كل يف عديدة سنتيمترات إىل قليلة مليمترات وتتقدم
الس على للجلداألنفاق اخلارجي الريقات. طح هجرة تفاعلتسبب من عنها ينتج وما

متيقظاًنسيجي املريض تبقي وقد الليل، يف خاصة شديدة، اجلرثومية. حكة العداوى
اخلدش إىل تؤدي احلكة ألن شائعة، احلاالت. الثانوية معظم يف اآلفة، من73%(تتوضع

وبتواتر) احلاالت السفليني، الطرفني علىعلى العلوينياجلأقل والطرفني من7%(ذع
متعددة؛)احلاالت أو مفردة تكون وقد املعرض، اجللد من جزء أي على توجد قد لكن

راح يف اآلفات امللوثة خاصتـيللتربة بشكل مؤملة القدم أمخص أو الريقات. اليدين تبقى
مدة اجللد يف وتسافر عادة، 8حية عفوياً. أسابيع 2  املرض ايتهايشفى كل. يف : على
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من طويلة فترة عندهم العدوى استمرت مرضى 55هناك Richeyشهراً 18  et al.,) 

قليلة. )1996 حاالت األ: ويف مستوى احمليطيةEيجارتفع  (Jelinek et al., 1994)واليوزينيات

احلاالت ثلث الرئتني: يف بغزو الريقات رئنـييعا. تنجح التهاب من املرضى عابربعض وي
اليوزينيات كثرة لوفلر(مع احلاالت) متالزمة هذه مثل يف القشع يف الريقات توجد كما. وقد
يرقات القرنيةاألنكلوستوماوجدت القائلة. يف النظرية املوجودة هذه يرقات: تثبت إن

احليوانية أحياناًاألنكلوستومات اإلنسان يف حشوية عدوى تسبب . قد
داء سبب يكون هوعندما السريعة الريقات الربازيةهجرة أقلاألسطوانية اآلفات تكون

السريع الترقي إىل إضافة شديدة حبمامى وتتميز اجللدي، الريقات هجرة داء من وضوحاً
السريع واإليفرمكتني. واالختفاء األلبندازول عالجيةivermectinأعطى نتائج الفمويان

. ممتازة
احليوانات يف ا:املرض بشكلاملرض معدي اللواحم يف األنكلوستومات عن لناجم

االمتصاص وسوء الدم وفقر بإسهال ويتظاهر اجللد. رئيسي، غزو يسبب من- قد بريقات
الفاصدة الرأس أومدملكة املاشية الرأسيف الضيقة الكالبالشصية التهاب-يف يسبب قد

وال املتكررة، العداوى يف خاصة األرجي، قتـياجللد عادةتكون األمد اآلفات. صرية
الفوتية األحياز يف واحلكةinterdigitalحمدودة احلمامى هي وضوحاً األكثر والعالمات

ال بعدتـيواحلطاطات البدئية5ختتفي العدوى من تقريباً وخيمة. أيام التفاعالت تكون
اجلدع يعزز مما أحياناً، . يـالذاتmutilationجداً

اال وطرز العدوى املعدية: نتفالمصدر األنكلوستومات يرقات هو العدوى مصدر
التربة يف ال. املوجودة البيوض من الريقات القططتـيتنمو أو الكالب الرباز يف تطرح

أي مناسبة بيئة يف وتستقر أشعة: املنعدية من ومحاية عالية ورطوبة دافئة حرارة درجات
األكثر. الشمس الترب هي والرملية الرطبة الريقاتالتربة لنماء العداوى. مالءمة حتدث

يف املاطر الفصل يف حتدث حني يف املعتدل، املناخ ذات البلدان يف الصيف يف البشرية
املدارية ملوثة. املناخات تربة يالمس عندما اإلنسان تعرضاً.ينعدي األكثر اֱדموعات

هي يت:للعدوى الذين والعاملون الرمل، يف يلعبون الذين معاألطفال وثيقاً متاساً عملهم طلب
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وز واملعدֵקنني احلدائق وعمال البناء وعمال املزارعني مثل الذينارالتربة األشخاص األلغام؛ عي
الرملية الشواطئ على وقتاً . ميضون

نوع أن باألطفال اخلاصة الرمل صناديق تلوث حول دراسة أكثرالسهميةأظهرت كان
من بكثري بيوض،األنكلوستوماانتشاراً ألن ذلك يكون للظرالسهميةورمبا مقاومة فوأكثر

.(Barriga, 1997)البيئية
اآلفات: التشخيص وأعراض طبيعة على السريري التشخيص االلتهابات،يعتمد أي

الشديدةserpiginousالساعية أنه. واحلكة إال حتدياً يشكل قد السريري الكشف أن ورغم
من مؤلفة سلسلة بني من أن هجرة269تبني داء أن املدارية لألمراض وحدة راجعوا مريضاً

تواتراً األكثر التشخيص كان اجللدي اجللد (25%)الريقات تقيح مع pyodermaمقارنة

املفصليات(%18) عن الناجم التفاعلي احلكي اجللد arthropod-reactive(%10)والتهاب

الطوامر(9%)والنغف . (Caumes et al., 1995)(5%)رىوالش tungiansis (6%)وداء
الريقات وجود إلثبات املصاب اجللد من خبزعة التشخيص إثبات هذه. ميكن كفاءة لكن

هي اهليستولوجية،. فقط 25%الطريقة املقاطع يف الطفيلي استعراف أيضاً الصعب من
ع النامجة للحاالت املئوية النسبة حتديد املمكن من يكن مل الصعوبة هذه نوبسبب

الربازيلية األخرىاألنكلوستوما األنواع مع . مقارنة
بداية يف املذكورة األخرى الطفيليات االعتبار بعني التفريقي التشخيص يأخذ أن جيب

. الفصل
والتخلص: املكافحة والقطط، للكالب املنتظمة املعاجلة هي الرئيسية املكافحة إجراءات

ا تلوث من للتقليل الضالة احليوانات الكالب. لتربةمن بتواجد اإلمكان قدر يسمح أال جيب
ال األماكن يف أو الرملية الشواطئ على وجيبتـيوالقطط بالرمل، فيها األطفال يلعب

النباتات من وخالية ونظيفة جافة للتلوث املعرضة املناطق على يرقات. احلفاظ تعيش
والعشباألنكلوستوما الرطبة التربة يف األكثر على شهر يفمدة يومني أو يوماً تعيش لكنها ية،

املباشرة الشمس أشعة وحتت جافة جرداء تنمو(Barriga, 1997)أرض املعدية الريقة أن ومبا ،
5خالل سوف 4  أسبوعياً مرتني الكلب براز من التخلص فإن متتالية، حرارة بدرجة أيام

أيضاً التلوث . ينقص
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عـراجـالم

المֱק DIOCTOPHYMOSISبجاتتَنْداء

ICD-10 B 83.8أخرىاتدواد نوعية ديدانية
ICD-10 B83.8 Other specified helminthiases

املنتبجات:املرادفات . Dioctophymiasisداء
الكلوية:السببيات تتوضعDioctophyma renaleاملنتبجة دموية محراء كبرية ممسودة

كلي يف البالغ الطور اتـييف بعض ويف والداجنةاملنك، الربية الكلبيات يف يف. ألحيان
حتـى: الكالب األنثى البالغ الطفيلي طول يصل 12وعرضهم،1قد ولذلك 5  مم،
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املثال سبيل فعلى العمالقة، الكلية بدودة سنتيمتراتال: يعرف من أكثر املنك يف طوله يكون
. قليلة

البول طريق عن الطفيلي بيوض النهائي الثوي علىتن. يطرح واعتماداً املاء، يف البيوض مو
يف األول الطور يرقة من احلرارة، من. يوما102ًإىل15درجة الريقية البيوض تبتلع أن جيب

هي املعيشة حرة املستوطن مائية اهلدب قليلة علقية دودة املربقشة: قبل اخلريطية
Lumbriculus variegatusبسرعة أمعائها يف تفقس اجل. حيث تغزو وفيهمث العام، وف

خالل املعدية الثالث الطور يرقة وتصبح النسالخني الريقات 120ختضع أكثر 70  أو . يوماً
مثل عديدة ألمساك أنواعEsox luciusوIctalurus nebulosusميكن أو الشمالية، أمريكا يف

Idusأوروبا مثل،يف عديدة ضفادع R. ClamitansوRana pipiensأو

احلالةR. septentrionalisو هذه ويف املنعدية، الدودة تبتلع يف: أن املعدية الريقة تتكيس
حنو تطورها تكمل أن دون الكبد أو البالغاملساريق أو. مرحلة ناقلة أثوياء احليوانات هذه

ֲדضم. متريرية الريقة تتحرر متريرياً ثوياً أو منعدية دودة مناسب آخر ثوي أو منك ابتلع إذا
و جوفالنسج داخل ومتر الكبد إىل وִדاجر املخاطية حتت وتنسلخ للثديي املعدة جدار ختترق

الكليتني إىل وتصل وال. الصفاق اليافعة، املمسودات حالياً،تـيختترق سنتيمترات عدة طوهلا
بعد البيوض بوضع وتبدأ وتنضج الكلية، 6حويضة العدوى 5  من . أشهر

الكالب يف: يف النماذج بعض إطالقاًتبقى تغزوها وال الكلية قرب الصفاق جوف
(Barriga, 1982) .

واحلدوث اجلغرايف االنتشار:التوزع عاملي ألفريقيا-الطفيلي حمتمل استثناء مع
اللواحم. وأوقيانوسيا من عديدة أنواع يف وجد التبليغ. وقد مت الذي شيوعاً األكثر الشكل
دا هو الكلبءعنه األ. يـاملنتبجات احليوا: مريكيتنييف الطفيلي الداء يفنـيوصف

أيضاً أخرى وبلدان املتحدة والواليات واألرغواي والباراغواي وكندا والربازيل . األرجنتني
بني انتشارات و48%و 18%وجدت املنك، القضاعة2%يف املاء(يف 1.5%وotter) ثعلب

ع. weaselعرسبناتيف أحياناً التبليغ مت قد أنه مقدارهورغم انتشار الكالب 37%ن يف
حتتJackalsآوىبناتيف35%و الكالب يف العدوى معدالت معظم 1%فإن يف
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تكتشف. احلاالت ما نادراً احلقيقة الكلويةويف البيطريةاملنتبجة املمارسة . يف
يتوضع الكلويةمن60%ال الاملنتبجة ولذلك الكبد، يف الكالب متضيتظهريف وقد

م هناك:  1969عامتـىح. الحظةدون الكل204كان املنتبجات داء من قدبـيحاالت
العاملية الطبية األدبيات يف عنها التبليغ أو. مت اخليل أو البقر يف وجودها جداً النادر من

القائلة. اخلنازير احلقيقة كلي: تشري يف تقريباً دائم بشكل موجود الطفيلي ومنهاتـيإن املنك
بيوضه القائلةيطرح واحلقيقة اخلارج، يف: على الوقت نصف من أقل موجود الطفيلي إن

للطفيليتـيكلي الطبيعي النهائي الثوي هو املنك أن إىل تشريان نادرة. الكلب، العدوى
اإلنسان يف الطبية 1982عامتـىفح. جداً األدبيات من13ذكرت فقط موثقة حالة

البشرية الكلى يف فيها. (Barriga, 1982)العدوى وجدت بشرية حاالت هناك أن كما
الكلويةيرقات منتبذةاملنتبجة توضعات Galiérrez)يف et al., 1989) .

واحليوانات اإلنسان يف واحدة: املرض كلية يف والكالب اإلنسان يف املمسودة تتوضع
األحيان غالبية يف اليمنـى الكلية ويف عادة، مع. فقط يف واحد طفيلي احلاالتويوجد . ظم

الكلوياملنتبجةخترب املنت تنمو جداً- وتترك. عندما نادرة حاالت العضو- يف حمفظة
وجوداً. فقط األكثر األعراض بعض: تتضمن ويف القيحية، أو الدموية والبيلة الكلوي املغص

البول: احلاالت تدفق ويسد اإلحليل أو احلالب إىل الطفيلي الكالب. يهاجر تكون: يف
الاحل هذاتـياالت أن رغم عادة بأعراض مصحوبة غري الصفاق يف فيها الطفيلي يبقى

أحياناً الصفاق التهاب يسبب قد الوظيفة. التوضع فقد نتيجة الصحيح العضو يعاوض
يتضخم ما وغالباً . الكلوية،

االنتقال وطرز العدوى الرئيسي: مصدر املستودع هو املنك أن األثوياء. يبدو تنعدي
املنعدينال املتوسطني األثوياء تبتلع عندما النهائية التمريريني) الديدان(ربية األثوياء السمك(أو

الضفادع دائم) أو بشكل واحداً طفيلياً يؤوون عارضون، أثوياء الكالب، ورمبا اإلنسان،
بش. تقريباً املطبوخة غري الضفادع أو األمساك أكل نتيجة كالمها ينعدي أن احملتمل كلومن
القائلة. جيد احلقيقة البشرية العدوى ندرة األمساك: تفسر كبد أو املساريق يف الريقات تتوضع

عادة اإلنسان يستهلكها ال أعضاء وهي الضفادع، . أو
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السبيل: التشخيص مع متاس على أنثى كلباً أو إنساناً يعدي الذي الطفيلي يكون عندما
الطفيلي الداء تشخيص ميكن فإنه البوليةالبويل، الثفالة يف بيوضها تشخيص. مبشاهدة ميكن

تشريح عند أو البطن بفتح الصفاق يف املتوضعة أو ذكر طفيلي عن النامجة الكلوية العداوى
فقط . اجلثة

استهالك:املكافحة بتجنب والكالب اإلنسان من كل عند العدوى من الوقاية ميكن
املطبوخة غري أو النيئة الضفادع أو جيداألمساك . بشكل
عـراجـالم

التُ DRACUNCULIASISناتيֲקنَداء

B72ICD-10

الغينية:املرادفات الدودة التنيناتguinea-wormمرض داء ،Dracunculosis)

). dracontiasisو
هو:السببيات العدوى هذه املدينيةيֲקنְקالتֱקعامل وهيDracunculus medinensisنة

الديدان أطول من املتغرياملواحدة حجمها رغم املعروفة، األنثىهمسودة تقيس سم 50  120،
و 2طوالً، يقيس1  حيث بكثري، أصغر الذكر عرضاً، و12  29مم طوالً مم0.4مم
مباشرة. عرضاً االقتران بعد ميوت ألنه املرض يف الذكر يشاهد ما تتطفل). التزاوج(نادراً

املدينية عالتنينة البالغ طورها فيهايف مبا والداجنة، الربية احليوانات من وعدد اإلنسان لى
واخليول واملاشية واللواحم .النسانيس

نوع املعلّمةوجد مشاֲדةinsignis التنينة حياة دورة وله الشمالية أمريكا للتنينةيف
الاملدينية خاصة والقوارض، اللواحم يعدي لكنه مثلتـي، املستوطن مائي نصف موئل هلا
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والظربانالر والكلب والكيبSkunkاكون عرس يف(nutriaوابن يعيش قارض حيوان
اجلنوبية املسك)أمريكا وفأر ،muskrat)الشمالية أمريكا يف يعيش الفأر يشبه مائي ). حيوان

أن إال بعضهما عن النوعني إناث متييز ميكن املعلّمةال العداوى insignis التنينة يف تشاهد مل
. البشرية

األول الطور يرقات املدينيةتطرح وعليهاللتنينة احلامل، األنثى قبل من اجللد خالل من
تطورهاتـىح خالل.تتابع تبتلع 3أن جادف 1  هو والذي متوسط، ثوي قبل من أسابيع

copepodجنس من صغري من15هناك. Cyclops)البلعط(اجلادفبشري خمتلفاً نوعاً
متوسطةيع) البالعط(اجلوادف أثوياء بدور تقوم أا مناسب. رف نوع من الريقة تبتلع حاملا

العام اجلوف يف تطورها تتابع اجلوادف، مدةcoelomicمن املتوسط 6للثوي أسابيع 3 
املعديةتـىح الثالث الطور يرقة يֱקبتلع. تصبح فإنه متوسط، ثوي بدور اجلادف يقوم وعندما

فتت ائي، ثوي قبل من أنبدوره احملتمل ومن األمعاء، جدار وتعترب األخري معى يف الريقة حرر
خلف أو اجللد حتت العميق النسيج يف هلا موقعاً وجتد اللمفي اجلهاز خالل من ִדاجر

منطمرة تصبح حيث حوايل. الصفاق، يف الديدان 4تنضج تقترن. أشهر 3  ) تتزاوج(مث
النسيج األنثى وختترق بعدها، الذكر حليموت ألشهر هناك وتبقى العمق ميتلئتـىإىل

األول الطور بريقات بعد. رمحها الطفيلي 14يهاجر سطح 10  إىل البدئية العدوى من شهراً
أخرى، أجزاء وأحياناً واملعصمني، والركبتني والكاحلني والقدمني الساقني وخاصة اجلسم،

الداخلي السطح مع وثيق متاس على األمامية ايته ִדييجاًويضع تسبب حيث اجللد، من
اجللد على قاسية حطاطة البداية، يف قرحة. يشكل، وإىل حويصل، إىل سريعاً احلطاطة تنقلب

احلويصل. أخرياً متزق رمحية بتقلصات الطفيلي يصاب املاء يف اجلزء هذا يغمس مل(عندما إذا
تقرح قد حوايل) يكن إ 500.000ويطلق األول الطور يرقات من اخلارجيةيرقة البيئة . ىل

أقل املتحررة الريقات عدد أن إال املاء، مع املتكرر التماس مع الظاهرة هذه تعيش. وتعاد
18األنثى عفوي. عادةشهراً 12  بشكل ويطرح ميوت منها الكثري أن يرقات. رغم تطرح

أحياناً املرضى من إضافية . حية
واحلدوث اجلغرايف حمدو: التوزع التنينات أفريقياداء يف املدارية وشبه املدارية باملناطق د
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يرقات أن من نامجاً ذلك يكون ورمبا املدينيةوآسيا، حرارةالتنينة بدرجة أفضل بشكل تنمو
و25بني منم30م أقل حرارة بدرجة النمو والتستطيع ). (Muller, 1979م19،

وشرقها، أفريقيا غرب يف عديدة مناطق يف متوطنة اهلندالعدوى غرب إىل باإلضافة
أفريقيا. وباكستان بني: يف واحلدود العاج، ساحل من مؤلف مثلث داخل العدوى وجدت

ومايل وكينيا، وطوغو. إثيوبيا ونيجرييا وغانا بينني هي إصابة األكثر هناك،. البلدان كان
احملتمسابقاً ومن والسعودية، واليمن إيران مثل آسيا يف صغرية موطونة بؤر العراق، لكن. ل

اختفت قد البؤر هذه أن عام. يبدو ستول هناك1947قدر العامل،43أن يف عدوى مليون
جداً فيه مبالغ الرقم هذا أن يبدو عام. لكن العاملي االنتشار العاملية الصحة منظمة قدرت

كل. ماليني10حبوايل1976 عن: على التبليغ عام 26.980مت فقط هذا.1978حالة إن
ال حتماًاملرض كاف بشكل تسجيله عام. يتم طوغو يف أجريت دراسة أن 1977وجدت
من العامة 4%أقل الصحية املؤسسات إىل عنها التبليغ مت قد املشاهدة احلاالت (,WHOمن

ونيجرييا. )1982 غانا يف املرض وقوع بلدكان النتيناتاومها لداء األعلى أقلاالنتشار
إىل1991عام 33%بـ لـ57%و1990نسبة ال(CDC, 1992)1989نسبة أنه ورغم ؛

هناك عام3يزال منعدين شخص و 1992ماليني يف100، العدوى اختطار حتت تقريباً مليون
و وباكستان ال17اهلند للحالة نسبة دراماتيكياً حتسناً متثل األرقام هذه فإن أفريقياً، تـيبلداً

ال من عقد قبل عليها عام(Hopkins and Ruiz-Tiben, 1992)زمنكان التبليغ: 2000يف مت
األفريقية 75.223عن للصحارى اֱדاورة املنطقة يف كلها العاملية الصحة منطقة إىل فقط حالة

(WHO, 2003a) .
املوطونة املناطق يف منعدية اجلمهرة من كبرية نسبة سبيل. تكون على طوغو جنوب ففي

انتشا: املثال عامقدر العدوى بـ80%بـ1989ر Petit) 50%والوقوع et al., 1989) .
مشلت دراسة أن1.200أظهرت نيجريية قرى يف منعدياً 982 (82%)شخصاً كان منهم

(Okoye et al., 1995) .أن اهلند وجنوب غانا يف القرى بعض يف األشخاص50%وجد من
منعدين األك) الفئة(اֱדموعة. كانوا هيالعمرية إصابة 40ثر عودة 20  وكانت سنة،
شائعة ).Johnson and Joshi, 1982(العدوى

الغرب الكرة نصف األنتيليز: يـيف أجزاء بعض يف بؤر هناك والربازيلAntillesكان
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عفوياً) باهيا( مجيعها اختفى وقد وغوايانا، الفرنسية من. وغينيا جֱקلبت قد العدوى أن يعتقد
جتا خالل العبيدأفريقيا ذلك). الرقيق(رة إىل التنينات: إضافة داء من مستوردة حاالت هناك

املعروفة املوطونة املناطق املثال. خارج سبيل املتحدة: فعلى الواليات يف حالتان هناك كان
أ1995تـىح السودانتـىوكالمها داء. (CDC, 1998)من حاالت بعض عزيت

الالبشريالتنينات شرق يف املتحدةالفرادية  (,insignisWHOاملعلّمةالتنينةإىلواليات

1979( .
املدينيةتوجد واملاشيةالتنينة والربية الداجنة واللواحم النسانيس يف طبيعي بشكل
عن. واخليول التبليغ عدوى4مت من يستعرفالتنينةحاالت مل لكن األرجنتني، مشال يف
Hoyos)النوع et al., 1995) .

يف للظهور:اإلنساناملرض السابقة الفترة حprepatentتدوم البدئية العدوى من تـى،
الثوي يف أعراض أي إىل تؤدي وال تقريباً، سنة اجللد، من الطفيلي العالمة: عملياً. بروز

الريقات وضع قبل تظهر حويصل أو حطاطة هي للعدوى قبلlarvipositionاألوىل من
من تقريباً سنة بعد البدئيةالطفيلي، هذا. العدوى خالل أرجية أعراض هناك تكون ال قد

ال الثوي بربوتينات نفسه يغطي الطفيلي ألن املناعيتـيالدور اجلهاز من Blochحتميه et)

al., 1999( .اجللد سطح إىل األخرية هجرته الطفيلي يبتدئ عندما األعراض يتشكل. تظهر
وت بقليل، قبله أو الوقت، نفس يف بالظهوراحلويصل الالحقة األرجية التظاهرات بعض : بدأ

إغماء وأحياناً خفيفة، محى القياء، التنفس، ضيق حكة، يتشكلfaintingشرى، وحاملا ،
الطفيلي يربز أن وقبل حرق: احلويصل، حبس املريض بغمس،يشعر ختفيفه حياول قد والذي

بارد مباء املصاب احلوي. اجلزء يتمزق عندما األعراض الطفيليختتفي ويربز يظهر. صل
واملعصمني، والركبتني والكاحلني القدمني جلد على عادة له، التالية والقرحة احلويصل،

تواتراً أقل اجلسم: ولدرجة من العلوي اجلزء من. يف تقريباً شهر بعد جلبة القرحة تشكل
الطفيلي من املريض . ختلص

اجلرثو العداوى عن خطورة األكثر املضاعفات التنجم الثانوية منتـيمية هلا مدخالً جتد
وال املفتوحة، اآلفة الطفيليتـيخالل حفره الذي النفق طول على تتوالد أن حتدث. ميكنها
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الطفيلي الستخراج الفاشلة احملاوالت نتيجة غالباً العداوى فقد. هذه اإلجراء خالل متزق فإذا
ال وتسبب اجللد حتت النسيج يف حمصورة الريقات وخراجاتتبقى اهللل القرحات. تهاب

أخرى شائعة عقابيل الوترية واالنكماشات املفصلي وااللتهاب الطفيلي. املزمنة أن ورغم
حمصنة مناعة حيدث ال أنه يبدو الضد تفاعالت . (Bloch and Simonsen, 1998)يطلق

مضاعفاتتـىوح الحتدث أو: عندما أسابيع عدة منهكني املرضى من الكثري يبقى
عبادان. أشهر إقليم يف أجريت دراسة ملدةوحسب عاجزين املرضى بقي نيجرييا، يف
وسطيا100ً العجز. يوم درجة وتوضعاִדا) اإلاك(ارتبطت الطفيليات يف. بعدد التوضعات

خطورة األكثر كانت والقدم قرى. (Kale, 1977)الكاحل يف أجريت دراسة أظهرت
ومشلت أن1.200نيجريية كان 982 (82%)شخصاً هؤالء ومن منعدياً، كان 206منهم

و(%21) كامل، بشكل و193 (20%)عاجزين خطري، بشكل عاجزين431 (44%)عاجزين
و معتدل، متأثرين152 (16%)بشكل . (Okoye et al., 1995)غري

احليوانات يف جداً: املرض مشابه احليوانات يف التنينات لداء السريرية التظاهرات مساق
اإلنسان يف القيحية. للمساق املنوسرة اجللدية العقيدات من سريرية حاالت puruletوجدت

عن املعلّمةالنامجة الكالبالتنينة . (Beyer et al., 1999)يف
االنتقال وطرز العدوى مباشر: مصدر بشكل ومرتبط الريفية، املناطق يف موجود املرض

ا املناطق يف للشرب الصاحل املاء اجلافبنقص املناخ أو الفقرية، املدارية وحول ملدارية
املديدة اجلافة الربك. والفصول تكون حيث اجلاف، الفصل خالل شدة أكثر االنتقال

مزدادة املنعدية اجلوادف كثافة وتكون منخفض، مبستوى األخرى املياه وجتمعات . واألهوار
أكث الصحراوية املناخات يف العدوى انتقال يكون كل، املاطرعلى الفصل خالل تواتراً . ر

يف احملفورة واآلبار السطحية واألهوار البحريات هو اإلنسان عند للعدوى الرئيسي املصدر
ال واآلبار واألحواض اجلاف، النهر والتـيجماري درج بوساطة إليها الوصول تـييتم

املاء على للحصول األشخاص . يدخلها
يؤوي الذي اجلادف هو املعدي والالعنصر الثالث، الطور حيةتـييرقة تبقى أن ميكنها

فقط الراكد املاء متريريون. يف أثوياء والشراغيف املعلمةالضفادع  (Eberhard andللتنينة
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Brandt, 1995( .متريريون أثوياء هناك كان إن املعروف غري املدينيةمن . للتنينة
من الريقات خترج عندما املاَء املنعدى اإلنسان واليلوث جلده، يف الطفيلية تـيالقرحات

منعدى جادفاً حيتوي ماء يشربون عندما آخرين أشخاصاً بدورها يف. تعدي فصلية العدوى
عاملني نتيجة ال1.:طبيعتها املناخ للمياهتـيتبدالت املختلفة املصادر على دورة2.. تؤخر
نفسه الطفيلي . (Muller, 1979)تطور

ال االنتقال دور أوقاتيبلغ يف املوطونةخمتلفةذروة املنطقة على واعتماداًاعتماداً اخلاصة
اإل الظروف . يكولوجيةعلى

أفريقيا يف الساحل منطقة من-يف أقل السنوية األمطار العدوى-3سم75حيث حتدث
ح ذلك بعد أشهر ولعدة املاطر الفصل األهوارتـىخالل أخرى. جتف ناحية البؤر: من يف

تكونالصحراو ما نادراً ضخمة صهاريج يف األمطار مياه جتمع حيث إيران، جنوب من ية
أكرب،فارغة اجلادف كثافة تكون عندما اجلاف الفصل خالل أعلى منطقة. الوقوع كل ويف

اجلوادف من نوعان أو نوع يقوم عادةموطونة للحشرات أكالً واألكثر بدوراألكرب
متوسطني منطقة. أثوياء يف يستهلكقدر قاطن كل أن نيجرييا يف سنة75موطونة كل جادفاً

. تقريباً
هو شكاإلنسان الطفيليبال ومستودع الرئيسي النهائي يف. الثوي احليوانات دور

ح يتوضح مل البشري التنينات داء نقاشتـىوبائيات موضع وهو احليوانات. اآلن تشكل قد
إض مستودعاً الكالب، وخاصة منالداجنة، عالية معدالت ذات مناطق يف ثانوية أمهية ذا افياً

البشرية وحدها. العدوى حتافظ أن ميكنها احليوانات هذه أن إىل مؤشرات هناك أن ورغم
الطبيعة يف العدوى ال،على األثوياء هذه نسبة تنعديتـيفإن املدينيةقد معبالتنينة مقارنة

من أخرى معروفةالتنينةأنواع غري زالت املدينيةتوجد: عملياً. ما األماكنالتنينة بعض يف
وتتـيال ماليزيا مثل بشرية عدوى فيها تسجل سبيل. انيانـزمل على كازخستان ففي

أن دراسة وجدت البشري، التنينات بداء موطونة بؤرة استئصال وبعد من 11.7%املثال،
بالطفيلي213 مصابني كان فحصوا كل. كلباً تتعارض: على ال احليوانية العدوى أن يبدو

البشرية العدوى الستئصال الناجحة الكبرية احلمالت . مع
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بارزة؛: التشخيص للطفيلي الرأسية النهاية دامت ما التشخيص يف صعوبات تظهر ال
الضرورة فحص: وعند مث القرحة على البارد املاء من القليل بسكب العدوى إثبات ميكن

من األولقطرة الطور يرقات وجود عن حبثاً ميتة. النضحة طفيليات الشعاعي الفحص يبدي
الطفيلي. ومتكلسة هذا لتشخيص عديدة مناعية اختبارات املمتز. استخدمت ملقايسة كانت

باأل املرتبط مستضد) إليزا(مينـزاملناعي مع أضداداملستخدمة لكشف األول الطور يرقات
بنسبةG4يجاأل بنسبة 83%حساسةً ذلك.  97%ونوعيةً من زيادة. أكثر املمكن من كان

إىل الوقت97%احلساسية نفس يف الضد من املختلفة األمناط وقياس املستضد (Blochبتنقية

and Simonsen 1998( .
يوجد مل لكن الدم، جمرى يف الطفيلي مستضد أساس على املرض لتشخيص حماولة جرت

Bloch)شيء et al., 1998).
األمراض: املكافحة مكافحة مركز عامCDCابتدأ املتحدة الواليات عاملية1980يف محلة

التنينات داء بنجاح. لالستئصال استئصاله ميكن أنه العاملية الصحة منظمة (,WHOواعتربت

2003b.(للشرب صاحلة ملياه منتظم مبصدر الناس تزويد هو أمهية األكثر الوقائي يف. اإلجراء
سكاا: يانيجري عدد ملدينة الصنبور ماء توفري من 30.000أنقص الوقوع 0%إىل 60%نسمة

سنتني صاحل. خالل ماء لتوفري كافية غري منطقة يف االقتصادية الظروف تكون عندما
اجلوفية املياه مصادر واستكشاف الناس تثقيف من الوقاية تتألف لألشخاص. للشرب، ميكن

امل يرشحوا أو يغلوا وأنأن املتوسطني، األثوياء لقتل شرֲדم مياه ويعاجلوا السطحية، ياه
املياه مصادر تلويث لتجنب احليطة . يأخذوا

املناطق يف املرضى ألن التنينات، داء مكافحة يف أمهية األكثر هو للعامة الصحي التثقيف
حالة يعتربونه إمنا للعدوى، كعامل الطفيلي إىل الينظرون التوطن جسماملفرطة يف سوية

يقرنونه ال ولذلك امللوثةباإلنسان، املياه ذلك. (Bierlich, 1995)شرب من أكثر يعترب: بل
الئق وغري عملي غري إجراء ترشيحه أو املاء غلي أن السكان Ilegbod)مزعج(ثلثا et al.,) 

جداً. )1991 فعال حل يدوية مبضخات اجلوفية املياه الستخراج اآلبار حفر أن وعندما،يبدو
بني حتصيناً وفرت غانا يف العليا املنطقة يف الطريقة هذه للسكان96%و 88%استخدمت

بالتيميفوس). Hunter, 1997(هناك الشرب مياه الtemephos معاجلة القشريات تـيلقتل
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وفعال سهل إجراء متوسطني كأثوياء النايلون. تعمل شبك من مبصايف الناس تزويد أدى كما
ا ممتازةلترشيح نتائج إىل Kaul)جلوادف et al., 1992) .باكستان يف أجريت دراسة أظهرت

ح اجلوادف من للتخلص كافية كانت املرشحات 15بعدتـىأن استخدامها 12  من شهراً
(Imtiaz et al., 1990) .الثقوب ذات املرشحات وهياجلوادفمكرون200تلتقط الكبرية،

التنينةتؤويتـيال وأوزبكستان: أخرياً.يرقات ومسرقند طشقند منذ: يف املرض استئصال مت
ال اآلبار إغالق من تتألف بسيطة خطة عرب مضى قرن نصف من إليهانـزيֱקتـيأكثر ل

البئر إىل للولوج حباجة الناس يعد مل وبذلك حواجز، هلا بآبار عنها واالستعاضة بدرج
املاء . وتلويث

المـراجـع
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المֱק التُراِبيָקاتحְקداء وداء لْقمات
ESOPHAGOSTOMIASIS AND TERNIDENSIASIS

ICD B81.8أخرى نوعية معوية دوادات
ICD-10 B81.8 Other specified intestinal helminthiases

الدودي: املرادفات الديدانية،Helminthomaالورم الديدان(اخلراجات عن ،)النامجة
العقيديةعدوى .nodular wormالدودة

من: السببات أسطوانية ممسودات هي األمراض هذه املتشعبةعوامل احمللقمة نوع
Oesophagostomum bifurcumاأل واحمللقمةO. stephanostomumانيةفصطواحمللقمة
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الضئيلة)O. apiostomumاحمللقمة(O. aculeatumالشائكة Ternidensوالترابية

deminutusأمعاء يف كلها اإلنسانتعيش غري اإلنسان،املقدمات يف تشكل،وأحياناً مسببة
األمعاء جدار يف حيتصن. عقيدات كامل بشكل مفهوم غري املقدمات يف احمللقمات تـىف

ليفني. ناآل املتشعبةأن(1980)تقترح معاحمللقمة األقل على جزئياً متجانسة احمللقمةهي
والشائكةاأل أخرىصطفانية هذهيوافق. وأنواع النظر وجهة على احلاليني املؤلفني ألنمعظم

املتشعبة حاحمللقمة الطبية األدبيات يف املذكورة الوحيدة البشرية احمللقمة .1989تـىهي
تتوضح كامل،مل أنواع،بشكل حياة حتـيالاحمللقمةدورات املقدمات تـىتصيب

ا،األن يف حيدث ملا متشاֲדة مناذج تتبع أا يفترض اجلنسلكن من األخرى تـيوال،ألنواع
الدا احليوانات يف شائعة طفيليات . ةجنهي

البالغة األنثى 13طول املع،مم 8  يف وتنضج. الغليظىوتعيش الرباز مع البيوض تطرح
األول الطور يرقة 7وخالل. وحترر األول 5  الطور يرقة تنمو احمليط حرارة درجة يف أيام

الثال الطور يرقة جليدةتـيوال،ثإىل ضمن الثاcuticleتتكيس الطور وتصبحنـييرقة
الثالث. معدية الطور يرقات بابتالع العدوى املقدمات للثويدالىعاملويف،تكتسب قيق
اجلُليديومعدته غمدها من نفسها الريقات وتتحولcuticularحترر األمعاء خماطية وختترق

التالية املرحلة يرقة. إىل منو املخاطيةيؤدي يف الرابع إىل،الطور الغليظ املعى خماطية وخاصة
قطرها عقيدات 3تشكل العقيدية 1  الديدان باسم تعرف وعندما. nodular wormsمم

مليمترات عدة قطرها قرحة وراءها تترك فإا األمعاء ملعة من الريقة العقيدةئومتتل،تبزغ
الريقة. (Barriga, 1997)بالقيح حتستمر وتقترنتـىبالنضج البالغة مرحلة إىل تبدأ. تصل

بعد البيوض بوضع البدئية 30  40 األنثى العدوى من كل،يوماً الطفيليات: على معظم
حبلى وغري ناضجة غري اإلنسان يف . املوجودة

أنثى الضئيلةتقيس 16الترابية طوالً 12  عرضا0.6ًومم املع. مم يف الطفيلي ىيتوضع
رئيسيالغلي بشكل املع،ظ يف وجد أحياناًىلكن حياִד. الدقيق بشكلادورة مفهومة غري

ح تطوره. نآلاتـىكامل الربازلمحلقمةلمشاֲדاًايكون يف البيوض ظهور وقت من
التربةتـىوح يف الثالث الطور يرقة إىل تلك،التحول منذ للطفيلي جيري الذي ما لكن

معروف غري مازال إلعدااحمفشلت. النقطة وإعداءوالت البشر من ،الرباحءمتطوعني
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لذلك أن:ونتيجة املؤلفني بعض الضئيلةيعتقد تطورهاالترابية لتتابع متوسطاً ثوياً حتتاج ،قد
التصنيفية اֱדموعة هلذه نادراً يكون قد أنواع. والذي بيوض تفريق ميكن والترابيةال احمللقمة

األنكلوستوماالضئيلة بيوض . تعن
واحلدوث اجلغرايف يفتـيالاحمللقمات: التوزع طبيعية طفيليات اإلنسان تعدي

والقرود متواترة. apesالنسانيس وغري عارضة البشرية عن. نسبياً) نادرة(العدوى التبليغ مت
من70 ابتداء تقريباً يف 1989حالة تقريباً كلها Ross)فريقياأ، et al., 1989)وجدت كما ،

م ونيجريياحاالت وأندونيسيا الربازيل يف خمتلفة أنواع إىل عزيت البشري احمللقمات داء ،ن
إن قيل منعدية4%حيث كانت مأسورة مجهرة يف. من األوىل البشرية احلالة عن التبليغ مت
عام . (Karim and Yang., 1992) 1992ماليزيا

غرب غانااملتشعبةاحمللقمة: فريقياأيف مشال يف االنتشار،وغوتوشائعة كان حيث
ح عالياً املنعزلة 59%تـىالبشري القرى بعض مع،يف بالترافق العدوى حتدث ما وعادة

بعمر. نكلوستوماتاأل األطفال يف بالظهور البشرية العدوى 5تبدأ ويتوطد 3  سنوات
بعمر Krepel)سنوات10االنتشار et al., 1992) .املقداحمللقمةعدوى يف غريشائعة مات

العدوى،اإلنسان معدل حاملتشعبةباحمللقمةكان الشائكة 53%تـىعالياً  70%وباحمللقمة

املتحدة الواليات إىل املستوردة النسانيس . (Flynn, 1973)بني
الضئيلة يفالترابية والقرود النسانيس بني الطبيعة يف وأندونيسياأموجودة واهلند ،فريقيا

نادرة املختربات) رةمتواتغري(وهي مقدمات ح. يف عالياً االنتشار كان يف 76%تـىلكن
اجلنو. (Flynn, 1973)فريقياأجنوب النصف يف البشرية العدوى فريقياأمنبـيشوهدت

وت،ماالوي: يف الدميقراطية الكونغو ومجهورية وموزامبيق وجنوبنـزموريشيوس فريقياأانيا
وزميبابوي وزامبيا الكوموروسإضافة،وأوغندا معدالت. (Goldsmid, 1982)إىل كانت

ح مرتفعة زميبابوي يف برازي. 87%تـىالعدوى مسح لـcoprologicوجد 55.54أجري

أن زميبابوي يف مشفى يف الضئيلةمريضاً ثاالترابية تواتراًنـيهي الطفيليات  (3.75%أكثر

منخ،)نكلوستوماتلأل5.75%مقابل العدوى شدة كانت تقريباًلكن احلاالت كل يف . فضة
واحليوانات اإلنسان يف باجيز: املرض املعوية28(1988)ورفاقهراجع األورام من حالة
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احمللقمة عن النامجة األمعاء،الكاذبة جدار يف عقيدات من امل،تتألف بشكليف الغليظ عى
قيحية،رئيسي أو خنرة مبادة حماطة يرقة على منها كل تشكل. حيتوي العقيداتقد هذه

األمعاء جدار يف وأوراماً ونواسري . خراجات
أنواع عن النامجة اخلفيفة البشرية العدوى أحداحمللقمةمتضي يالحظها أن تتراوح. دون

بط أمل من السريرية احلاالت يف أورامنـياألعراض مع مترافق معوي انسداد إىل . مبهم
األمي الورم مع املرض خيتلط أن السلأوبـيميكن أو الزائدة التهاب أو القولون سرطانة

األعوري مريض. اللفائفي يف األنواع هذه أحد من نامية جلدية حتت عقيدة عن التبليغ مت
(Ross et al., 1989) .
ال النسانيس زحارينـيتعاتـيتصاب باسهال كثرية طفيليات وجود بعض. من يعتقد

أنواع أن ممرضةاحمللقمةاملؤلفني والعوامل اإلنسان، غري املقدمات يف تسببتـيمهمة قد
أحياناً قاتالً كل. مرضاً الطفيلي: على الداء كان إذا فيما لتحديد كاٍف غري حالياً يتوفر ما

للموتهو الرئيسي السبب . فعالً
الضئيلةتشكل الترابية ح،عقيداتيرقات احلقيقة،قرحاتتـىأو ورغم األمعاء يف
الري: القائلة البالغإن أعراضاً،الدمضمִדةقات تسبب ال العداوى منها،واضحةفإن والكثري

بأعراض مصحوبة بط،غري وأمل خفيف إسهال مع البقية فقطنـيومتر . مبهم
الع ادمصدر وطرز للعدوى: نتقالالوى الرئيسي املستودع هي اإلنسان غري . املقدمات

حي التربة هو احمللقمات داء يف العدوى املعديةمصدر الريقات توجد عن. ث العدوى تنجم
امللوثة األيدي مس أو املاء أو الطعام يف الريقات خالل،ابتالع تقريباً حصري بشكل وحتدث

املاطر Krepel)الفصل et al., 1995) .عارض ثوي إىل،اإلنسان فيه الطفيلي يصل ما ونادراً
و البيوض(لسرءاالنضج تتوض. )وضع الضئيلةالتوبائياتحمل الباحثني. بعدرابية بعض يوافق

حلقة وجود احتمال شخص) دورة(على إىل شخص النسانيس،من بني احللقة إىل باإلضافة
يش،واإلنسان متوسطتبهوكما ثوي بتدخل . (Goldsmid, 1982)ن

نوعية: التشخيص غري األعراض ألن التشخيص صعب احمللقمات الطفيلي،داء وألن
ال إىل يصل احلاالت،نضجال معظم يف البيوض يضع هذه. وال مثل يف التشخيص يثبت
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اهليستولوجي بالفحص جراحية) النسيجي(احلاالت مادة أو البيوض. خلزعات تفرق أن جيب
تشاهد األخرىعندما األنواع بيوض عدوى. عن الضئيلةتشخيص بفحصالترابية

الرباز يف األ. البيوض من كل بيوض الضئيلةاتنكلوستومإن احمللقمةووالترابية
واأل الشعريةواألسطوانيات جداًسطوانية ودراسة،متشاֲדة زرعها الضروري من ولذلك

النوع لتفريق الثالث الطور غولدمسيد. يرقات بيوض(1982)طبع الستعراف مفيدة معايري
األنواع هلذه الثالث الطور من. ويرقات أنثى كل أن قدر املوقد  33.7تضعتشعبةاحمللقمة

الربازةبيض من غرام كل يف غري. (Krepel and polderman, 1992)وسطياً الرقم هذا لكن
قبل من احملدث الضرر معظم ألن نسبياً يأاحملمهم منتـيلقمات وليس الريقات نشاط من

البالغة .الطفيليات
داء لكشف عديدة مناعية اختبارات جتريب يكن،لقماتاحملمت مل نوعياًلكن معظمها

كاف نوعية. بشكل إىل الوصول األيج95%مت ضد لكشف املصمم إليزا G4باختبار

(Polderman et al., 1993)ذلك إىل املرسال:إضافة الدنا يف فروق بنيrDNAهناك
األمريكيةاملتشعبةاحمللقمة يفرقاتـيوال،والفتاكة قد النوعني بأن تفاعلنتوحي باستخدام
ا . Rosmtad et al., 1997)(لبوليمريازسلسلة

أيضاً،لقماتاحملداء:املكافحة الترابيات داء املنشأ،ورمبا أرضية فيهاKدوادات تصل
تلوث خالل من الفموي الطريق بوساطة الثوي وختترق التربة يف املعدي الطور إىل البيوض

األيدي أو الطعام أو األ:ولذلك. املاء حتصني إجراءات الطعامتتألف غلي أو غسل من فراد
جيد بشكل به األكل،املشتبه قبل جيداً اليدين وغسل املاء متواترة. وغلي ليست العداوى

ح كبري اֱדتمعيةرتربتـىبشكل الوقائية . محالت
المـراجـع
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الفَغِْميֵקات GNATHOSTOMIASISداء

ICD-10 B83.1

الفغميات: املرادفات عن،Gnathostomosisداء النامجة املهاجرة الريقات الفغمية،داء
املتنقل . wandering swellingالتورم
هذه: السببيات يرقاتعوامل هي املقنفذةالعدوى ،Gnathostoma spinigerumالفغمية

الشعثاء املؤملةG. hispidumوالفغمية اليابانيةG. doloresiوالفغمية والفغمية ،
G. nipponicum .املمسودالقنفذيةالفغمية من واهلرياتاتطفيلي الكالب يف يوجد
والربية عام. الداجنة منذ اإلنسان1890عرف تعدي قد الشعثاءأما،أا فطفيليالفغمية

الربية اخلنازير يف منذ،)Boarالعفر(يوجد اإلنسان يف كطفيلي حني. 1924وعرفت يف
املؤملةميزت عامالفغمية يف1989يف الربيةكطفيلي واخلنازير أن،)العفر(اخلنازير وميكن

أيضاً اإلنسان Nawa)تعدي et al., 1989)أن وجد تقريباً الوقت نفس ويف الفغمية،
عرس،اليابانية ابن طفيلي أحياناً،وهي اإلنسان تعدي أن يرقات. ميكن بني التفريق ميكن
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الصنانري بعدد املختلفة ب) الشصوص(hooksاألنواع الرأسعلى نظرا(head bulbصلة
املعوية) الحقاً القناة مقطع AKahane)وبنية et al., 1998) .املثال سبيل للريقات: فعلى
اليابانيةاملعدية الللفغمية من صفوف متوسطهصنانريثالثة ما صنارة39.7ًو36.7و34.5مع

والثا األول الصف التوايلنـييف على . والثالث
املقنفذ النهائيةالفغمية للثوي املعدة جدار يف تعيش محراء اجلليدة. دودة cuticleتشكل

كروية الرأس(حلقة الشفاه) بصلة اجلنس(خلف هلذا مميز معترضة8ولديها) وهذا صفوف
الصغرية الشوكات األنثى. من 5طول ذلك 2.5  نصف والذكر مع. سم البيوض تطرح

النهائي الثوي املاء،براز يف 3بعدوتفقس األول 1  الطور يرقة وتتحرر احلضانة من . أسابيع
الريقة هذه جنسcopepodجادفاً،وبنشاط،ختترق العامCyclopsالبلعطمن اجلوف وتغزو

خاللحووتت،Hemoceleالدموي الثا10ل الطور يرقة إىل شوكيةنـيأيام رأسية بصلة . مع
ا املناسب العذب املاء مسك يبتلع أمعاء،ىاملنعدجلادفعندما من وتعرب بنموها الريقة تستمر

تتحول حيث العضلي اهليكل إىل الناضجة،السمكة الثالث الطور يرقة إىل شهر، بعد
املعدية. وتتكيس الريقة هذه وهلا4طول تقريباً البصلة4مم على الشوكات من صفوف
من،الرأسية اجلسم200وأكثر على حلزو،صف بشكل ليفيةداخنـيوتلتف كيسة ل
تقريبا1ًقطرها إىل. مم األول من الريقة تنتقل آخر ثوياً األثوياء هؤالء أحد يأكل وعندما
تطورنـيالثا الثا،دون الثوي يعمل متريرينـيوبذلك أو ناقل تنعدي. paratenicكثوي

أو مسكاً تأكل عندما اآلخرين الطبيعيني النهائيني األثوياء وكل الكالب أو أثوياءالقطط
املعدية الريقة حتتوي النهائي. متريريني الثوي معدة وختترق:يف كيساִדا من الريقات تتحرر
الكبد إىل وִדاجر املعدة أخرى،جدار ونسج أعضاء إىل تذهب هناك أوالنسيج(ومن الضام

جوفو،مث. )العضلي املخاطية،الصفاقمن يف وتنحشر ثانية املعدة حوايل،ختترق وبعد
بالسرء6 وتبدأ بالغة إىل تنضج البيض(أشهر . )وضع

عن الدراسات اليابانيةتشري الالفغمية الريقة أن يرقةاجلادفتغزوتـيإىل تكون قد
املبكر الثالث ال،الطور قبلتـيو من تبلع عندما الناضجة الثالث الطور يرقة إىل تتطور

Ando)مسكة et al., 1992) .التجريب العدوى أنأظهرت املاء36ية مسك من تقريباً نوعاً
ثان متوسط كثوي ختدم قد والقوارض والطيور والقشريات والسالحف والربمائيات . العذب
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تايلند خاص: يف بشكل مهمة والدجاج والبط العذب املاء مسك من معينة أنواع هناك
اإلنسان لعدوى واأل. كمصدر الطيور مثل احليوانية األنواع من لكثري وبعضميكن فاعي

ناقل كثوي ختدم أن الشعثاء. الثدييات والفغمية املؤملة الفغمية معدةتتطفل خماطية على
الربية واخلنازير منو. )العفر(اخلنازير دورة املؤملةتتطلب أيضاًالفغمية متوسطني األول: ثويني

والثا جادف واألفعىنـيهو السمندر تطلب،serpentهو حني الشعيالفغميف اًنوعثاءة
فقط واحداً اجلادف:متوسطاً قبل من البيوض ابتالع عند الريقات وتنمو،البلعط:تتحرر

خالل العام جوفه يف املعدية 2الريقة والزواحف. أسبوع 1  والضفادع األمساك تقوم قد
مت ثوي األفعى. ريريبدور أو السمندر يبتلع حالةعندما املؤملةيف اجلادفالفغمية أو

حالة الشعثاءيف خالفغمية قبل ملا:يرنـزمن مشاֲדة بطريقة البالغ الطور إىل الريقة تنمو
يف املقنفذحيدث .ةالفغمية
اليابانيةيالفغم خماطة امليطفيلي عرسرة ابن يف ويتطلب،(Mustela sibirica itatsi)يء

أيضاً متوسطني ثويني النوع والثا: هذا اجلادف هو الصغريةنـياألول واألفاعي السمك . هو
األ والضفادعانعدت والسمندر ال،مساك الناضجة غري بالريقات جتريبياً والفئران تـيواجلرذان

جادف من عليها احلصول عرس،مت ابن أو الطيور أو الصغرية األفاعي تنعد مل حني . يف
أخرى باالحتشا: بعبارة املصابة األنواع تعترب أن متوسطاًرميكن كل. ثانياًثويا كان:على

ال الناضجة الريقات بعدوى واجلرذان والطيور واألفاعي الضفادع إصابة املمكن متتـيمن
السمك من عليها األثوياء. احلصول هؤالء يف بالغات إىل تتطور ال الريقات كانت بل،وملا
الريقية املرحلة يف متريريني،تبقى أثوياء اعتبارها جيب عر. فإنه ابن بريقاتبدأ املنعدى س

احلصول مت بعدناضجة البيوض بإنتاج السمك من 90عليها العدوى 69  من Andoيوماً et)

al., 1992( .
واحلدوث اجلغرايف عن: التوزع شيوعاً األكثر الفغميات داء املقنفذةيالفغمينجم ،ة
بلدان يف متوطناً يكون وخاصةاوالذي وتايالند:سيا واليابان  (,Rusnak and Luceyالصني

معاجلة. )1993 حول دراسة إجراء من مكن مما تايلند يف شائع يف98فهو مشفى يف مريضاً
عام عن. 1998بانكوك الناجم الفغميات داء أن املقنفذةيبدو مستجدالفغمية ) بازغ(مرض
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الالتينية أمريكا عام:يف املكسيك يف بشريتني حالتني أول متييز أن 1970مت حالة300إال
بني استعرافها مت قد املكسيك1995و 1992أخرى مشال يف كالياكان (Díaz Camacho etيف

al., 1998(،هناك كان عامي98كما بني جنوب1997و1993حالة يف أكابولكو يف
Rojas-Molinn)املكسيك et al., 1999)يف البشرية العدوى من حاالت وصفت كما ،

واألكوادور Ollague)األرجنتني et al., 1988) .األعلى التركيز يفلكان البشرية لحاالت
واليابان سنة،تايالند كل املرضى مئات عن يبلَّغ متواترة. حيث غري أو نادرة البشرية العدوى

وماليزيا) قليلة( وأندونيسيا الصينية واهلند واهلند الصني يف. يف فرادية حاالت سترالياأسجلت
املتحدة)سرائيلإ(وفلسطني الواليات يف كاليفورنيا . ووالية

املقنفذة انتشاراًالفغمية أكثر احليوانات اإلنسان،وبكثري،يف يف هي منطقة. مما ففي
كان اليابان جنوب القطط35%موطونة طفيلي4%ومن حيوي الكالب الفغميةمن

العذب 100%إىل60%و،املقنفذة املاء مسك الريقات(Ophiocephalus argus)من . حيوي
يف تايالند أسواق يف الريقات و 37%وجدت السمك األ80%من من90%وeelنكليسمن

.الضفادع
الشعثاءتوجد وكالفغمية الصني يف اإلنسان وتايوانويف حاالت،ريا جنمت كما

عن اليابان يف الفغميات داء من الشعثاءحضرية منتـيالالفغمية مستورد مسك مع أدخلت
اليابانالص أو كوريا أو وأوربا. ني وأستراليا آسيا يف اخلنازير يف نسبياً شائعة . العدوى

على أجريت دراسة عامنـزخ3.478وجدت الصني يف يف1991يراُ موجودة العدوى أن
بني. منها%15 ال38ومن احليوانات من متتـينوعاً أو متوسط كثوي ،ريريختدم
مع 23%كان اليابانيةتوجد. املقنفذةالفغميةمشتركاً وكورياالفغمية واليابان الصني يف

املستورد السمك املؤملةوجدت. نتيجة فقطالفغمية اليابان جنوب يف اإلنسان التبليغ. يف مت
يف حالة أول عام، 1989عن عن 1997وحبلول التبليغ مت قد 1وجلدية23: حالة25كان

Nawa)قولونية1ورئوية et al., 1997).
اإلنسان يف زائغ: املرض ثوي الطفيلي: اإلنسان فيه فقط،يصل استثنائي إىل،وبشكل

اجلنسي متواصل. النضج بشكل الريقة اإلنسان،ִדاجر معدة يف تستقر معظم. وال يف
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السريرية: احلاالت الصورة عن مسؤولة واحدة تورم. يرقة هي شيوعاً األكثر األعراض
متقطع م،موضع اجللد) هاجر(تحركوأحياناً ومحاض. يف وحكة أمل مع غالباً وقد،ويترافق

أيضاً داخلية أعضاء يوم. (Rusnak and Lucey, 1993)يصيب بعد األوىل األعراض تظهر
والبط الدجاج مثل متريري ثوي حلم أو نـيء مسك تناول من يومني األعراض. أو : تتضمن

واال واحلكة والشرى واإللعاب املعديعانـزالغثيان حدوث. ج يكثر البيضكثرةكما
جداً الواضحة اليوزينيات الكبد. وكثرة داخل الريقة هجرة عن بعد فيما األعراض تنجم

األخرى لفترة. واألعضاء حاداً أملاً والصدرية البطنية األعضاء داخل الريقة حركات تسبب قد
أو. حمدودة الزائدة التهاب أو املرارة التهاب األعراض أمراضتشبه أو املثانة ،أخرىاًالتهاب

بالريقة املصاب العضو على اعتماداً الداخلي(وذلك أو احلشوي الفغميات الريقة. )داء تتوضع
املعدي الطعام أكل من تقريباً شهر بعد اجللد حتت النسيج نسيجيف وعادة أو، البطن

الصدر أو الرأس أو املزمن،األطراف الطور بداية خت،وهذا األعراضوالذي فيه ختف أو تفي
تدرجيي بشكل اليوزينيات كثرة وتناقص املتقطعة. العضوية الوذمة هو سيطرة األكثر العرض

اجللد للريقةتـيوال،حتت حركة كل مع موقعها مؤملةذالو. تبدل غري لكنها حاكة ،مة
مترق بشكل أقصر مدִדا تصبح مث أكثر أو أسبوعاً القدمية. وتدوم العدوى رجعت:يف

أطول بفواصل طويلة. الوذمات مدة اإلنسان جسم يف حية تبقى أن للريقة بقيت،ميكن وقد
احلاالت إحدى يف عدد. سنة16الريقة العجيبة هجرִדا أثناء الريقة تصيب األعضاءاًقد من

املختلفة تسبب. والنسج اجللدوقد ختترق هجرةعندما لداء مشاֲדة سريرية لوحة
اجل املرض(لديالريقات ذلك فصل خطورة. )انظر األكثر حلسن،التوضعات نادرة وهي

ففي،احلظ والعينني؛ الدماغ من300هي املقنفذةحالة املكسيكالفغمية اآلفات،يف حدثت
معظمها يف والساقني والذراعني والرقبة الوجه واحدة،يف عينية حالة هناك وظهر،وكان

اليوزي 75%عند كثرة املرضى احمليطيةمن ال. نيات اجللد خزعات احلصولتـيأظهرت مت
من يف35عليها يرقات فقط12مريضاً يف. منها العدوى إليزا93استعرفت بواسطة شخصاً

من خالصات املؤملةمع . (Díaz Camacho et al., 1998)الفغمية
من حالة املؤملةيف اليابانالفغمية يف شرسنـىعا:درست أمل من أكلاملريض بعد ويف

اجلذعOncorhynchus masou masou)(مسك على متوسف طفح عنده وظهر أيام بثالثة
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بعد. أيام3بعد الطبية الرعاية وطلب الطفح السمك18انتشر أكل من كانت. يوماً
سلبية نفاطات،اخلزعات ظهرت ممسودةblistersلكن دودة على احلصول ومت البطن أسفل
منها واحدة الثانظه. من اليوم يف الفك يف تورم عنده أسبوعاً،يـر اآلفات. ودام كل بدأت
اليوم يف اليوم25بانكماش يف Akahane)30واختفت et al., 1998) .
بونياجو املقنفذةأن (1990)ورفاقهتابيعتقد اللتهابالفغمية الرئيسية األسباب من واحدة

اليوزي والدماغ السحايا والتهاب تايلندينـالسحايا املرض،يف عن سريرياً متييزها ميكن وأنه
عن الناجم الكانتونيةاألاملشابه الوعائية رغمAngiostrongylus cantonensisسطوانية ؛

حمدد تشخيص ֲדدف الطفيلي إجياد جداً الصعب من أنه املقلة. االعتقاد داخل الفغميات داء
الفيالر،نادر عن الناجم ذلك عن يفرق أن الوعائيةاألأوfilariaeياتوجيب .سطوانية
فقط12وجدت:1994عامتـىوح Biswas)حالة el al., 1994).

احليوانات يف لريقات: املرض املقنفذةميكن هجرִדاالفغمية خالل خنرية أنفاقاً حتدث أن
املعدة إىل الوصول النهائقبل للثوي األخرى البطنية والنسج والبنكرياس الكبد ييف

والكالب(الطبيعي البالغة. )القطط طور املعدة: يف جدار يف الطفيلي يؤدي،ينحشر حيث
كهوف تشكيل مع شديد التهاب دمويممتلئةإىل مصلي والذيserosanguineousبسائل

ليفية كيسات بيوض. يصبح لتفرغ املعدة بلمعة تتصل نواسري حلدوث الكهوف هذه تؤدي
ا. الطفيلي تنفتح الصفاقوعندما على الوخيم،لنواسري الصفاق التهاب تسبب (,Barrigaقد

تسبب). 1997 املؤملةقد والفغمية الشعثاء وقرحاتالفغمية البطنية لألعضاء مشاֲדاً ضرراً
اخلنازير يف متواتر. معدية غري حيدث،لكن،املرض ب،عندما يتظاهر الوزنقفإنه وفقدان . هم

اليابانيةتشكل عرسعقيداالفغمية ابن مريء يف البلع،ت مع يتعارض قد . وهذا
و العدوى عرس: نتقالالاطرزمصدر وابن والكالب القطط هو الطفيلي مستودع

ال الثدييات من عديدة الربوأنواع متريرينيتـيية كأثوياء النهائي.تعمل الثوي ينعدي
التمريريني األثوياء أو املنعدى السمك بتناول عادة. واإلنسان نيئاًإن الطري أو السمك أكل

اليابان يف ووبائيته البشري املرض حدوث يف الرئيسي العامل هي اخلل مع فقط متبالً أو
البشرية. وتايلند العدوى من بكثري انتشاراً أكثر الطفيلي ح،الداء حيدث يفتـىألنه
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ال نيئاًتـياألماكن مسكاً أو طرياً الناس فيها يأكل اليابان. ال جداًوجد: يف عالية معدالت ت
السمك من نوعني يف العدوى حتويO. tadianus, Ophiocephallus argus:من قد حيث

الريقات مئات مسكة تايلند. كل العدوى:يف مصادر العديدةتتضمن األنواع إىل وإضافة
املياهClarias batrachus)(السلورOphiocephallusمن وأفاعي والضفادع واألنكليس

والبط والدجاج . (Daengsvang, 1982)العذبة
املوط: التشخيص املناطق املهاجرة: نةويف أو الراجعة اجللد حتت الوذمات اعتبار ميكن

واضحة عالمة اليوزينيات وكثرة البيض كثرة مع ألن. املترافقة الرباز يف البيوض توجد ال
اإلنسان يف بالغة مرحلة إىل تتطور ال اإلنسانميكن. الطفيليات عند نوعي بتشخيص القيام

جراحياً املأخوذة النماذج يف الريقة أدمياً. باسعراف تفاعالً احليوية املناعية االختبارات تتضمن
األدمة( فيها) داخل مشكوك نوعية مستضدات. ذات مع إليزا املؤملةاستخدم بشكلالفغمية

بنوع العدوى الستعراف القاالفغميةواسع احلقيقة يف:ئلةرغم متصالبة تفاعالت هناك إن
املصابني املناسلاملرضى وجانبية املتشاخسة ونوع الكلبية ونوعسترمانيةالفبالسهمية

ال. Fasciolaاملتوارقة املعديةتـياملستضدات الريقات من عليها احلصول املقنفذةمت للفغمية
النوع هلذا نوعية حماوالت. (Anantaphruti, 1989)أكثر بداءجرت مصابني مرضى عند
نتيجة املخي املقنفذةالفغميات املعقداتيكولتالفغمية أو املستضدات عن بالبحث العدوى د

النخاعي السائل يف األضداد أو وجد،املناعية واحدعندوقد بني،مريض ،مريضا11ًمن
مناعية،مستضدات معقدات آخر عند Tuntipopipat)أضداد9وعند،ووجد et al., 1989) .

الرباز يف البيوض بكشف والكالب القطط يف تشخيص إىل الوصول أال،ميكن جيب لكن
منتظم غري بشكل تطرح أا أو أحياناً العدد قليلة تكون البيوض أن . ننسى

باحليوانات: املكافحة املتوطنة املناطق هيطريقةأفضل: enzooticيف املرض من للوقاية
السمك أكل الطيعدم جيداًأو املطبوخة غري أو النيئة غارسيا. ور : (1997)نـزولربكوحسب

النـي اللحم طبخ خلءإن يف غمسه مدةقأو الريقات5وي يقتل عصري،ساعات أن إال
حرارة درجة يف التربيد أو يقتلها4الليمون ال شهر مدة . م
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الغنجوليات GONGYLONEMIASISداء

ICD-10 B83.8أخرى نوعية دوادات
ICD-10 B83.8 Other specified helminthiases

الغنجوليات: املرادفات .Gongylonematosisداء
هو:السببيات املرض هذا اجلميلةعامل وهيGongylonema pulchrumالغنجولية

حجناوية فصspiruroidممسودة احللماواتيمن هو،Thelaziideaلة الرئيسي وثويها
واخلنازيرتاֱד الربيةورات والنسانيس،Bearاخلنازير واللواحم اخليول يف توجد كما

أخرى وحيوانات Cappucci)والقوارض et al., 1982) .كل يف: على املكاك يف وجدت
والسنجاب املتحدةSquirrel)(Sciurus nigerاليابان الواليات يف فلوريدا والية يف

(Coyner et al., 1996).
النهائيتعيش للثوي املخاطية وحتت املريء خماطية يف البالغة توجد،الطفيليات قد لكن

الكرش يف الشكلRumenأيضاً خيطية وهي الفم؛ الثوي،وجتويف حسب قدها ،وخيتلف
إىل املختربات يف الذكر طول يصل تقريبا62ًفقد 0.3وقطره،مم األنثى. مم 0.15  أما

طوال145ًفتصل 0.5ومم قطرا0.2ً  اإلنسان. مم يف أصغر . واخلنازيرالطفيلي
أنثى اجلميلةتضع يفالغنجولية مضغة ذات أوبيوضاً النهائياكرشمريء تطرح. لثوي

حياִדا دورة لتكمل متوسط ثوي قبل من تبتلع أن وجيب الرباز مع للخارج الثوي. البيوض
اخلنافس من عديدة أنواع األهو من بالرباز Aphodius, Blaps, Ontophagus: جناسالولوعة

يف. وغريها التجريبية العدوى اجلرماكانت . ممكنةBlatella germanicaنـيالصرصور
هلا الدموي العام اجلوفְק الريقةُ وختترق احلشرة أمعاء يف البيوض تنمو،تفقس وخالل،حيث

الثالث،شهر الطور الداء. وتتكيس) املعدي(إىل اֱדترات ابتالعتكتسب خالل الطفيلي
منعدية أخرى أطعمة أي أو العشب مع الصغرية أكل،اخلنافس خالل منعدية اخلنازير وتصبح

جيد؛. coprophagiaالرباز بشكل معروف غري النهائي الثوي يف الريقات هجرة أنطريق إال
أن على بينة وفرت القبيعات يف التجريبية مغمدةاالعدوى من نفسها حترر األجنحةلريقات

coleopteranاملريء إىل املعدة جدار خالل من وִדاجر املعدة شهرين،يف خالل تنضج حيث
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بالسرء الدورة وتعيد البيوض(تقريباً . )وضع
واحلدوثزعالتو البشرية: اجلغرايف اجلميلةالعدوى سجلت،نادرةبالغنجولية 46فقد

عامي بني فقط حالتان،1982و 1864حالة سجلت عامكما عام،1994إضافيتان وأخريان
املتحدة،2000 الواليات يف واحدة كانت هذه Eberhard)ومن et al., 1994) .شخصت

وأملانيا وبلغاريا الصني يف البشرية يونا(العدوى مهاجر واملغرب) نـييف وإيطاليا وهنغاريا
السوفي واالحتاد والواليتـيونيوزيلندا وتركيا وسرييالنكا ويوغسالفياالسابق املتحدة ات

. السابقة
اجلميلة احليواناتالغنجولية بني جغرافياً واسع،منتشرة يف. وبشكل وجدت سياافقد

االحتادية وروسيا وأوروبا املتحدة الداجنة. والواليات اֱדترات يف العدوى انتشار خيتلف
املنطقة املتحدةحسب الواليات يف أجريت مسوحات الطفيل،ففي يفوجد من5.9%ي

مننـزخ1.518 يتراوح مدى مع اجلغرايف 21%إىل0%يراً األصل على  10%ويف،اعتماداً

جورجيا29من واليات يف فلوريدا20من 5%ويف،بقرة والية يف يف. بقرة املساخل يف أما
يف الطفيلي وجد فقد البالغة 94%إىل 32%أوكرانيا املاشية األغ 95%إىل39%و،من ناممن

اخلنازير37%إىل0%و وجدت. من فقد إيران يف طهران مساخل اجلميلةأما يفالغنجولية
ال 49.7%مريء املاشية فحصهاتـيمن . مت

اإلنسان يف يف: املرض حركته نتيجة رئيسي بشكل ختريشية الطفيلي عن النامجة اآلفات
املخاطيةاملخاطية تتحرك. وحتت الطفيليات اوجدت يف للشفاهبنشاط املخاطية حتت لطبقة

واللوزتني الرخو واحلنك الصلب واحلنك الفم. واللثة والتهاب البلعوم التهاب حدوث تأكد
. أحياناً

ولط مدمى إلعاب حدوث تضمنتا الصني يف حالتان ومتآكلةخوصفت نازفة erodedات

املريء خماطية . على
احليوانات يف اֱד: املرض اجلميلةالغنجوليوجدت: تراتيف وحتتة املريء خماطية يف
رئيسي بشكل ويغزو،املخاطية خمتلفة اجتاهات يف يتحرك أن الناضج للطفيلي ميكن أنه إال

والكرش الفم وجوف . البلعوم
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اخلنازير اخلاليا:يف املطبقة املوسفة الظهارة ملخاطيةstratificed squamousوجدت
يف. اللسان املشاهدات حالةمل: يرانإوحسب إىل أدت العدوى أن إىل تشري قد آفات توجد
اهليستول. مرضية الفحص عمليةوأظهر وجود املتحدة الواليات يف اخلنازير أللسنة جي

وخفيفة) يةثحد( مزمنة السوفي. التهابية االحتاد ويف أخرى ناحية كانت: السابقتـيمن
تبيغ مع مترافقة املنعدية لألبقار املريء العضوhyperemiaآفات يف وتشوهات وهذا،ووذمة

أحياناً تفاعل. مهم نتيجة املريء يف انسدادات حدوث عن مسؤولة العدوى كانت وكذلك
العصبية املستقبالت ִדييج عن جنم .منعكس

ا وطرز العدوى ب: نتقالالمصدر منعدية األخرى واحليوانات اֱדترات بتالعاتصبح
الط يرقات على احلاوية األجنحة الثالثمغمدات دور. ور أي يلعب ال عارض ثوي اإلنسان

الطبيعة يف الطفيلي استمرار نفسها،يف باآللية ينعدي أن احملتمل السְק. ومن أن طةلَيعتقد
السو هي النيئة النقل(غاتاواخلضار اخلنافستـيال) وسائل اإلنسان يبتلع بواسطتها

نوع. الصغرية أن اقترح الصغAphodiusكما حجمه 6(ريوبسبب على) مم4  وقدرته
ابتالعه يتم مث عارض بشكل استنشاقه يتم قد الطبيعة. الطريان يف الطفيلي استمرار يتأمن

أخرى وحيوانات واخلنازير العواشب بني وانتشاره الواسع النهائيني(بانتشاره ،)األثوياء
اخلنافس من املستعدة األنواع من الكبري املتوسطني(والعدد . )األثوياء

أ أن:كرانياويف منعدية 90%إىل 60%وجد كانت اخلنافس املعدالت. من توافقت
من عديدة أنواع مع من. GeotrupesوAphodiusاألعلى الريقات عدد .193إىل1يتراوح

يف: التشخيص يتحرك ما بشيء شعر املريض ألن البشرية احلاالت معظم شخصت
الفم جلوف املخاطية حتت ش،الطبقة الفمأو من يبزغ الطفيلي النوعي. اهد التشخيص يتم

اֱדهر حتت واستعرافه الطفيلي . باستخالص
امليتة احليوانات يف التشخيص جيرى ما الرباز. نادراً فحص أثناء دائماً توجد ال ،فالبيوض

التطويفتـىح أو التثفيل طرق تستخدم كش. عندما املريءميكن بفحص الطفيلي ف
ا) اֱדترات( املوت) اخلنازير(للسانأو . بعد

البشرية: املكافحة العدوى وخفة ندرة بسبب مربرة غري للمكافحة النوعية . اإلجراءات
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إىل الوصول الشخصيميكن والبيئةالتحصني الطعام وصحة الشخصي التصحح يتفق. مبراقبة
الديدان االستثناءات،اختصاصيو بعض أن،مع اجلميلةعلى تسببالغنجولية كبرياًال ضرراً

ذلك. للحيوانات من أكثر يف: بل احليوانات لتحصني ִדدف إجراءات تأمني يكون لن
املنال سهل اخلنافس ابتالع من . املراعي

المـراجـع

العְקلْماوات LAGOCHILASCARIASISداء

ICD-10 B83.9نوعي غير دواد
ICD-10 B83.9 Helminthiasis, unspecified

هوعامل: السببيات املرض الصغريةهذا صְקفَر،Lagochilascaris minorالعְקلْماء وهي
األنثى،صغري 20طول 0.8وعرضها،مم6  منها. مم 0.2  أصغر يف. والذكر استعرفت

ويف،اإلنسان الربية اللواحم يف وجد الذي النوع لنفس تنتمي الطفيليات أن يبدو لكن
األ(agoutiاآلغوط يشبه قارض البالغة. )رنبحيوان والديدان ويرقاته الصְקفَر بيوض ،توجد

ا،وباستمرار يف مستمر تكاثر إىل يشري مما اإلنسان يف الطفيلي حيدثها خراجات فةآليف
(Moraes et al., 1983) .معروفة غري الطبيعية الطفيلي حياة فئران،دورة إعداء مت لكن

اإل من عليها احلصول مت بيوض من بريقات البالغة،نساناملخترب بالطفيليات عدوى وحدثت
الفئران هذه من انعدت قطط الفئران. يف العضلي: يف النسيج يف الريقات النسيجوتتكيس

اجللد القطط. حتت والبلعوم: يف املريء خالل من وهاجرت املعدة يف الريقات حتررت
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األذ األنفي والبلعوم إنـيوالرغامى لتنضج الرقبية اللمفية هذهوالعقد من أي يف بالغات ىل
بعد العدوى20إىل9األعضاء من Campos)يوماً et al., 1992) .

واحلدوث اجلغرايف والكاريبـي: التوزع الالتينية أمريكا يف املرض نادر،يوجد وهو
ح19عرفت. جداً فقط بشرية الربازيل7( 1982تـىحالة كوستاريكا1ويف يف5ويف

تريني5وسورينام وتوباكويف ف1ودا Volcan))ويالنـزيف et al., 1982; Moraes et al.,) 

عامي7وصفت.)1983 بني أخرى 2000حاالت بوليفيا1) ( 1982  الربازيل5ويف 1ويف
املكسيك . )يف

اإلنسان يف ج:املرض اجليوب أو اإلبطني أو الرقبة يف بتورم الورم أونيبيبدأ األنف ة
الناتئ أو فيه. اخلشائياللوزتني تكون الذي القيح حمررة اجللد سطح على النهاية يف تنفتح

متقطع بشكل موجودة والبيوض والريقات البالغة على. الطفيليات تنفتح وقد نواسري تتشكل
األنفي والفم،البلعوم األنف خالل من والطفيليات قيحية مادة فيه يطرح احلدثية. الذي

سنوات تدوم وقد املكسيكوهذا. مزمنة يف فتاة مفصص: حال بورم القصة بدأت حيث
الرقبة يف خالل. سم5 × 3يقيس،قاس وتتطور الطفيليات واحتوت قيحية مركزية بثرة مع

بالثياب. أشهر6 املتكررة املعاجلة تفلح الصورةنـزمل بتحسني اجلراحية اإلزالة أو ادول
(Vargas-Ocampo and Alvarado-Alemán, 1997) .برازيليني3لدىوجد مرضى

الطفيليات احتوى خشائي ناتئ مع واألذن الرقبة منطقة يف متنوسرة لدى،خراجات كان
العص للجهاز اكتناف منهم واإلزالة. املركزيبـياثنني الديدان مبضادات املعاجلة أدت

حالتني يف نكسات حدثت لكن مؤقت حتسن إىل للخراجات Velosoاجلراحية et al.,) 

باإليفري.)1992 املعاجلة بيطري،مكتنيكانت ديدان األخرى،مضاد احلالة يف ناجحة
(Bento et al., 1993).
احليوانات يف فقط: املرض حالتان الربازيل: وصفت يف يف،كالمها متنوسرة خلراجات

األدغال.(Amato and Pimentel-Neto, 1990)القطط كلب رغامى من الطفيلي استخرج
(Speothos venaticus)(Volcan et al., 1991) .

االنتقال وطرز العدوى معروف: مصدر غري الطبيعي العدوى. املستودع ندرة تشري قد
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الطبيعة يف الطفيلي على احملافظة على قادر وغري عارض ثوي اإلنسان أن إىل .البشرية
اإلنسان ينعدي كيف يعرف جلنس. ال مراجعة احتمالLagochilascarisالعְקلْماءويف اقترح

املضغة ذات البيوض بتناول بالعدوى اإلنسان نوع(إصابة قبل من طرحت قد تكون رمبا
الرغامى) آخرنـيحيوا إىل تصعد الثالث الطور يرقة كما،وأن تֱקبتلع أن من وبدالً ولكن

يرقات مع اخلراطينـيحيدث البلعوم،الصفر خلف املنطقة يف تتوطد أوجده. فقد ما يوفر
النظرية(1992)ورفاقهوسكامب هلذه الدعم . بعض

اآلفات:التشخيص يف املوجود الطفيلي باستفراد النوعي التشخيص مميزة. يتم البيوض
بيوض،أيضاً اهلريةوتشبه اخلراالسهمية الصفر بيوض. ـيطينأو الصغريةوجدت يفالعְקلْماء

ف يف وصفت حالة يف املريض يشاهد(،ويالنـزبراز مل قبلحدوث بينها،)من اخللط مت وقد
اخلراطيوبني البدايةنـيالصفر Volcan)يف et al., 1982) .

أي: املكافحة من اإلنسان إىل الطفيلي هذا انتقال دورة حول املعلومات نقص حتد
ملكافحته فعالة . إجراءات

المـراجـع
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ال MAMMOMONOGAMIASISاتعرستَسֲקمֱקداء

ICD-10 B83.3المֱק رساتتَِعֲקداء
ICD-10 B83.3 Syngamiasis

املعترسات: املرادفات . syngamosisداء
هي: السببيات ممسودة ديدان املرض هذا احلنجرية)املعترسة(املستعرسةعوامل

Mammomonogamaus (syngamus) laryngeusاألنفية منM. nasicolaواملستعرسة
املعترسات طف. Syngamidaeفصيلة هي الرغاميةاألوىل احلنجرية الناحية طفيلي،يلي والثانية

للبقرياتحلا األنفية الوفرة واملاعز،bubaline) الثيتل(حشومحار األغنام . األيلووأحياناً
الديدان علماء بعض احلنجريةيعترب واملستعرسة األنفية املمسودة. متماثلتنياملستعرسة الديدان

األنثى،محراء الذكرم،م0.5× مم10تقيس يف. مم0.3× مم3ويقيس تبقى كانت وملا
دائم األمامية،احتاد النهاية قرب فرج احلرف،ولألنثى تشبه املعترسات. Yفهي تطور دورة

جيداً معروفة غري الثدييات الطيور،يف طفيلي حياة لدورة مشاֲדة أا املعترسة: ويعتقد
يف. S. tracheaالرغامية البيوض الطفيلي يفيضع الرباز مع وتطرح وتبتلع الرغامى خماطية

اخلارجية املعدية. البيئة للريقة الثالث(ميكن خارجها) الطور أو البيضة داخل تنمو تنعدي. أن
الري تبتلع عندما املعديةالعواشب خارجها،قات أو البيضة عشباً،داخل تتناول عندما وذلك
ملوثاً ماء تشرب أو أن. ملوثاً احملتمل ديدانمن مثل متريريني أثوياء بابتالع العدوى تنتج

املفصليات،واألفاعي،األرض من عديدة مع- وأمناط حيدث الرغاميةكالذي املعترسات
للعاشب. الطريية اهلضمي السبيل يف احملصنֵקة أغشيتها من الريقات اجلدار،تتحرر وجتتاز

ا موضعها إىل وִדاجر املساريقية األوعية إىل األنفي(لنهائياملعدي أو احلنجري ،)الرغامي
دائم احتاد يف ويبقيان اجلنسان يقترن بالسرء. حيث الدورة ابتداء البيوض(يعاد .)وضع

واحلدوث اجلغرايف احلنجرية: التوزع املداريةاملستعرسة أمريكا يف اֱדترات يف موجودة
وفيتنام وماليزيا واهلند الفيلبني األنفأما. ويف يفيةاملستعرسة والربازيلأفتوجد فريقيا

السوفيوبـيوالكاري االحتاد من الغربية بقرة60من 27 (45%)كانت. السابقتـياملنطقة
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منعدية بالربازيل ساوباولو والية يف مسلخ يف ،(Santos and Fukuda, 1977)مذبوجة
كان دجيانريو48من 18 (37.5%)وكذلك ريو والية يف يافعاً  (Freire and Biachinثوراً

هندوراس. )1979 يف يف: أما الطفيلي وجد من2.8%فقد البقريات70فقط فحصهمن امت
هندوراس( يف الطبيعية املصادر طفيلي). 1980سكرتارية وجد اكما نجريةحلاملستعرسة
البقريات 597من 23%يف الفيلبنيمن .(Van Aken et al., 1996)يف

نادرة البشرية عنمت. العدوى ح79التبليغ فقط Cunnacتـىحالة et al., 1988):(
املكسيك51 إىل زوار أو مقيمني عند Mornex)منها et al., 1980) .1995عامتـىوح:

هناك تقريبا100ًكان الشمالية5(حالة أمريكا يف Nosanchuk)) منها et al., 1995) .كما
عن التبليغ بني9مت أخرى الكاري.2000و1988حاالت يف احلاالت كل بـيحدثت

باستثناء يف3والربازيل وتايلندسيااحاالت الفيلبني من كل يف Pipitgoolواحدة et al.,) 

. (Kim et al., 1998)وكوريا) 1992
واحليوان اإلنسان يف اإلنسان: اتاملرض حنجري:يف رغامي ִדيج من األعراض تتألف

محى دون مستدمي الدمنـييعا. وسعال نفث من املرضى حالة. بعض عن التبليغ (,Birrelمت

عاشأمرأةا)1977 غوتسترالية مدةايف تنفسيةتـيوال،أشهر10يانا أعراض من كانت
الوزن فقدان مع الدم ونفث مزمن سعال من الرابع. تألفت الشهر إىل:1977ويف أدخلت
هلا أجري حيث بأستراليا كونيالند يف بريسبان طفيليمشفى يرقات فأظهر للقصبات تنظري

أنه على احلنجريةاستعرف األعراض. املستعرسة اختفاء إىل الطفيلي استخراج وصفت. أدى
املتحدة الواليات يف مشاֲדة .(Gardiner and Schantz, 1983)حالة

بأعراض مصحوبة احليوانية العدوى تكون ما من،نادراً كبرية أعداداً األمر ويتطلب
إلحداثاملست احلنجرية احلنجرةعرسة الالمحيالتهاب الرغامى التهاب أو تشاهد. الالمحي مل

عن النامجة األنفية العدوى يف األنفيةأعراض . املستعرسة
االنتقال وطرز العدوى األنفيةمستودعات: مصدر واملستعرسة احلنجرية هياملستعرسة

أحيا. اֱדترات بشكل اإلنسان هورمب. فقطنـيينعدي لإلنسان العدوى مصدر يكون ا
يرقاته أو الطفيلي ببيوض امللوثني املاء أو النيئة النباتية هي. األطعمة اֱדترات عدوى مصادر
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واملاء واملرعى لنمو. التربة مشابه الطفيليات هلذه اخلارجي النمو أن الرغاميةيعتقد املعترسة
هذا. للطيور يف جداً مهمون التمريريون املعديةاألثوياء الثالث الطور يرقة ألن الطفيلي

أكثر أو سنة حية تبقى وقد العام اجلوف يف . تتكيس
الرباز: التشخيص يف الطفيلي بيوض مشاهدة القشع،ميكن يف ندرة أكثر قد. وبشكل

الطفيليات هذه السعال نوبات بسهولةتـيوال،تطرد استعرافها امل. ميكن اتستعرسداء
عنـياحليوا األغلبموجود األعم يف اجلثة فتح خالل. ند من اإلنسان يف التشخيص يتم

عادة الطفيلي واكتشاف القصبات . تنظري
الطعام: املكافحة صحة شروط مراقبة من الوقاية جيد: تتألف بشكل الينء الطعام غسل

األكل،جداً قبل جيداً اليدين وغسل املشتبه الشرب ماء . وغلي
المـراجـع
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الخُ MICRONEMIASISطاواتيֲקيְקداء

ICD-10 B83.8أخرى نوعية دوادات
ICD-10 B83.8 Other specified helminthiases

امليֲקيְקاخلُ: السببيات املعيشةMicronema deletrixخفيةطاء حرة جداً صغرية ممسودة دودة
الشكل عصوي مريء األنثى. ذات 445تقيس طوالً 445  أساساً،مكرومتر وصفت وقد

أاعل اللثويةى عامHalicephalobus gingivalisالرأسوية ستيفانسكي قبل إال،1954من
أندرسون تصنيف(1998)ورفاقهأن املخفيةراجعوا الطفيلينياخلييطاء كال أن واستنتجوا

إسم إن وبالتايل املخفيةواحد؛ األول،للرأسويةمرادفاخلييطاء كان األخري االسم أن رغم
يد املؤلفنيولذلك بعض تايفكيعوها املخفية (1998)ورفاقهمثل سيستخدمو،الرأسوية
اسم املخفيةهنا الصحيةاخلييطاء املهن أصحاب قبل من ومعروف انتشاراً األكثر . ألنه

املتفككة العضوية باملادة الغنية التربة يف كرمام الطفيلي الدودة. يعيش منو مراحل كل
البيئةدموجو تلك يف واألالبيوض: الطبيعيةة واملؤنثةوالريقات املذكرة البالغة شكال

(Shadduck et al., 1979).
املخفية واخليلاخليطاء لإلنسان خمري الناضجة. طفيلي واإلناث والريقات البويض وجدت
الذكور احليوانـيوليس النسيج التوالد،يف بكرية الطفيلي أناث أن يستنتج ولذلك
parthenogenicاأل الربازيةمثل حاالت. سطوانية كل عزو اخلطأ من يكون أن اقترح وقد

املخفيةالعدوى جنسللخييطاء من املختلفة األنواع حول املعلومات من املزيد امتالك دون
الثدي. (Gardiner et al., 1981)اخلييطاء التهاب من األقل على واحدة حالة وجدت فقد
يفبـياحلبي الدودي اخلييطاواتتـيوالmareفرسالورم داء مع نامجة،التبست كانت

جنس من املعيشة حرة أخرى ممسودة دودة CephalobusGreinerالرأساءعن et al.,)

1991( .
واحلدوث اجلغرايف بشكل: التوزع الطبيعي موئلها يف املمسودة الدودة توزع يدرس مل

ويعرف،كاٍف اإلنتشار عاملي توزعها أن فقطويفترض بشرية حاالت كانت،ثالث كلها
كندا:قاتلة يف Hoogstraten)واحدة et al., 1975)املتحدة الواليات يف (Shadldukواثنتان
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et al., 1979; Gardiner et al., 1981(.عامي بني حاالت تذكر . 2000و1988مل
وأور الشمالية أمريكا يف اخليول يف اخلييطاوات داء من حاالت ومصربوشخصت . ا

نادر عن. حدوثها التبليغ ح7مت فقط بني12و، 1985تـىحاالت أخرى 2000حالة  1988 

أملانيا2( املتحدة1ويف الواليات العظمى1ويف بريطانيا كل،)يف العدوى: على حتدث قد
تشخيص دون ومتضي اخليول يف تواتراً أكثر املثال. بشكل سبيل دراسة: على وجدت

مصر يف املخفيةأجريت الدماغ28يفاخلييطاء التهاب أعراض عليها ظهر قد كان ميتاً خيالً
(Ferris et al., 1972).

واحليوان اإلنسان يف تظاهرت: اتاملرض أن بعد املعروفة الثالثة البشرية احلاالت ماتت
والدماغ السحايا التهاب عن. بأعراض الدماغ يف موضعة املمسودة والديدان اآلفات دكانت

أيضاً،املريضني والكبد القلب يف موجودة اخلييطاوات فكانت الثالث . أما
الطفيليات توضع على اعتماداً أشكال عدة يأخذ أن اخليل يف للمرض ذكر. ميكن فقد

من كل اللثة:حدوث األنف،التهاب اجليوب،التهاب والنخاع،التهاب الدماغ ،التهاب
رئوي الكلية،التهاب واملفصلالته،التهاب العظم والنقي،اب العظم ورم. التهاب وصف
حصان يف واجل،أنفي الفكني يف حبيبية أخرىيوبوأورام األخرية،يف احلالة يف وجد وقد

من احلبيبـي87.500أكثر الورم كتلة من غرام لكل إىل. طفيلي إضافة أخرى أعضاء تأثرت
أخريني حالتني يف Alstad)الدماغ et al., 1979) .الدماغ اللتهابات مشاֲדة األعراض تكون
ال األشكال العصتـيالفريوسية اجلهاز تناسق،املركزيبـيتصيب وعدم ورنح نوام مع

قصِّيبـيجانdecubitesواستلقاء باملوت،kickingرفسوأو تنتهي ما . وغالباً
من واخليل اإلنسان من كل يف اآلفات احلبي: تتألف الورام من عديدة تلنيـيببؤر أو

الدماغencephalomalaciaالدماغ يف اآلفات حتدث من،عندما القريبة املناطق يف خاصة
الكبرية الدموية حول. األوعية األحياز ويف األوعية جدران يف املمسودة الديدان وجدت

اآلفات،األوعية يف غزيرة . (Shadduck et al., 1979)وكانت
االنتقال وطرز العدوى املتفككةم: مصدر العضوية باملادة الغنية التربة هو العدوى صدر

الطبيعيتـيوال،واإلنسانية املوئل املخفيةهي يعرف. للخييطاء وال االنتقال طرز يعرف ال
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احليوان جلسم املمسودة الدودة اختراق ك. طريقة طفل حالة الدودة: دينيف تكون رمبا
نت متعددة سحجات خالل من دخلت قد اخليلتـيوال،حادثيجةاملمسودة برباز . تلوثت

أخرى حالة اضطجاعية: يف قرحات خالل من دخلت قد املمسودة الدودة أن . يشتبه
اخليل الطفيلي:يف ابتالع من اللثة التهاب حاالت األشكال،اكتسبت تكون قد حني يف

االستنشاق من اكتسبت قد الرئوية وااللتهابية احلا. األنفية بقية تكون قدوقد اֱדموعية الت
سابقاً موجودة جلروح الطفيلي باختراق . اكتسبت

واستعراف: التشخيص املصابة للنسج اهليستوباثولوجي بالفحص التشخيص جيري
التشخيص. املمسودة بعديتمكان اخليليات يف احلاالت ومعظم البشرية احلاالت كل يف
.املوت

ندرة: املكافحة بسبب خاصة إلجراءات داعي . املرضال
عـراجـالم
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األسطوانيات STRONGYLOIDIASISداء

ICD-10 B78

األسطوانيات:املترادفات .Strongyloidosisداء
املمسودة: السببيات هي املرض هذا الربازية:عوامل Strongyloidesاألسطوانية

stercoralisاألسطوانيةوS. fuelleborni.ًجتريبيا ينعدي أن لإلنسان ميكن أنه ورغم
اخل اخل(يرينـزبالطفيلي األخرية) S. ransomiيريةنـزاألسطوانية العدوى هذه أن يبدو فال

الطبيعة يف اإلنسان لدى عفوي بشكل أن. حتدث هي املمسودات هلذه السائدة املميزة
الطفيلية األجيال مع تتبادل املعيشة احلرة . األجيال

البالغة الربازيةاألنثى الشكللألسطوانيات حوايل،خيطية طوالً 2.2وتقيس مم
قطرا50ًو اإل،ميكروناً خماطية يف لإلنسانوتعيش والصائم عشري األخرى،ثنا ،واملقدمات

جتريبياً. والكالب تعدى أن للقطط التوالد. ميكن بكرية أثناء. الديدان الذكور تالحظ ال
مطلقاً املمسودات حياة لدورة الطفيلية ح. املرحلة أو الظهارة يف السرء حتتتـىحيدث

اللمعة. املخاطية إىل وִדاجر الشكل عصوي مريء مع األول الطور يرقات إىل البيوض تنتقل
الرباز. املعوية يف الريقات هذه التطور،تطرح يف منهجني إحدى تتبع مباشرة: وقد حلقة

مباشرة) مثلية( غري حلقة املباشرة. )متغايرة(أو احللقة متتابعني: يف النسالخني الريقة ختضع
الشكل عصوي مريء مع الثالث الطور يرقة إىل اللثوي،وتتبدل املعدي العنصر هو . والذي

الالمباشرة احللقة انسالخات؛: يف ألربع الشكل العصوية الريقة خاللوختضع 5تتحول  2

املعيشة حرة وذكور إلناث املمسودات،أيام ككل الشكل عصوي مريء هلا البالغات وهذه
احلرة واإلناث.املعيشةالبالغة الذكور التربة،تقترن يف البيض املخصبة اإلناث تتطور. وتضع

ساعات عدة خالل الشكل،البيوض العصوية املعيشة احلرة األول الطور يرقة إىل . وتتحول
للثوي املعدية الشكل اخليطية الثالث الطور يرقة إىل تتطور وأخرياً ثان لطور الريقة . ختضع

ا تؤدي املباشرةوبالنتيجة غري من) املتغايرة(حللقة أجيال بني املعيشة احلرة الديدان من جليل
الطفيلية من. الديدان فقط واحداً جيالً تعطي املعيشة احلرة الطفيليات أن على بينة هناك

املعي احلرة الثا،الريقات اجليل دائماًنـيوأن ظاهرياً. طفيلي التوالد البكرية اإلناث تنتج
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أمن البيوضثالثة من املعيشةتـيوال،haploidفرادي: اط حرة ذكوراً نـيضعفا،تنتج
diploidاملعيشةتـيوال حرة إناثاً الصبغية،تنتج الصيغة إناثاًتـيالtriploidوثالثي تنتج
األول. طفيلية الطور يرقة لتصبح تتطور البيوض كل أن ال،ورغم حتملتـيفإن تستطيع

السائ البيئية الالظروف هي فقطتـيدة التطور يف الضائرة. تستمر الظروف التربة(تثبط
احلامضية أو دون،الرطبة احلرارة فوقم20درجة الطعام،م37أو الريقة) قلة تطور

املعيشةتـيال حرة ديدان إىل املعدية،ستتحول الريقة تشكيل تناسب جهة. لكنها من
الريق،أخرى تطور املناسبة الظروف املعديةتثبط املعيشة،ة احلرة احللقة تطور تنبه لكنها

(Barriga, 1997) .
اإل مبساعدة الثوي جلد احللقتني إحدى عن النامجة الشكل اخليطية الريقة مياتنـزختترق

والرئتني القلب إىل اللمفي واجلهاز الدم تيار بواسطة خالل،وتنتقل تتواجد ساعة24حيث
البدئية العدوى الرئويةوهناك،بعد واألسناخ الشعريات إىل،متزق التنفسية القناة عرب تزحف

التوالد،وتبتلع،احلنجرة بكرية إناث إىل تتحول حيث األمعاء اجليل. وتصل هذا يرقة تظهر
بعد اإلنسان براز 4يف البدئية 2  العدوى من بعد،أسابيع الكالب 16ويف . يوما8ً 

الكالب أخرى: يف طرق ثالث والرمحي:للعدوىوصفت الثدي وعرب الفموي . الطريق
األمعاء يف الثالثة احلاالت يف الريقة الرئتني،تبقى إىل ִדاجر وال بالغات إىل تنضج . حيث

املخاطية يف الدموية األوعية عرب ثانية مرة املبتلعة الريقات تدخل عندما الوحيد الفرق حيدث
تبتلع أن من بدالً احلال. الفموية هذه عرب: ةيف باالختراق حيدث كالذي ذاته اهلجرة منط تتبع

.اجللد
اإلضافية للعدوى شكالن سابقة(هناك عدوى على جديدة عدوى يف) اكتساب

املنشأ: اإلنسان الذاتية والعدوى العدوى العدوى. فرط فرط العصوية: يف الريقة تتحول
العلوي القسم يف املعدية الشكل اخليطية الريقة إىل األمعاءالشكل يف،من املخاطية وختترق

القولون أو للفائفي السفلي الرئتني،القسم إىل حتمل،واملريء،والرغامى،وִדاجر وأخرياً
تنضج حيث األمعاء إىل عائدة الدم املنشأ. بتيار الذاتية العدوى اخليطية: يف الريقات بعض

حو أو العجانية املنطقة يف تبقى الرباز مع املطروحة جلدالشكل الختراق تكفي فترة الشرج ل
الثوي احلالتني. نفس كلتا الرئيسية: يف اإلنساناحلقيقة يف أخرى ممسودة ألي وخالفاً
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أن الربازيةهي الثوياألسطوانيات تنهك أن دون ذاִדا حبد التكاثر على وبذلك،قادرة
ومطولة جداً شديدة عداوى األشك. تسبب هذه كانت إذا فيما يعرف العدوىمل من ال

املستدمي األسطوانيات داء لوحظ لكن الكالب، يف حتدث نتيجة،اإلضافية يكون قد والذي
املنشأ الذاتية العدوى. للعدوى من التخلص على قادرة غري جتريبياً املعرضة الكالب ثلث كان

عفوي اإلنسان،بشكل عند احلالة ما نوعاً يشبه املزمنة. وهذا العدوى استمرار عنديفسر
القائلة باحلقيقة كانوا30%إن: اإلنسان الذين املتحدة الواليات يف القدماء احملاربني من

منعدين ظلوا آسيا شرق جنوب يف حرب الحقا35ًأسرى  (,Grove and Northernسنة

1982(.
أن الكلبيةاألسطوانياترغم الالربازية لتلك خيصتـيمشاֲדة فيما اإلنسان تصيب
والفيزيولوجيااملورفولوج والذراري،يا احليوية لألمناط استعدادها يف ختتلف احليوانات فإن

املختلفة البشرية. اجلغرافية للذراري مستعدة الكالب أن باحثني عدة قبل من جتارب أظهرت
الربازيةمن العاملاألسطوانيات يف املناطق إحدى من أخرى،اآلتية منطقة من ليس ولكن

(Grove and Northern, 1982).كل توثيق: على من آخر مكان يف الدراسات مكنت
والكلبية البشرية الذراري بني اجلزيئية الربازيةالفروق أن،لألسطوانيات املمكن من وبذلك

ذريتان احلقيقة،تكون نويعني،يف أو خمتلفني . نوعني
اإلنسfuelleborniاألسطوانياتتستوطن غري واملقدمات اإلنسان أفريقياأمعاء يف ان

لدورة. وآسيا مشاֲדة تطورها الربازيةدورة احمليطاألسطوانية يف تفقس البيوض أن عدا ما ،
األمعاء من أكثر البيوض،اخلارجي أن الريقات،حيث من الطازج،أكثر الرباز يف . تظهر

من أخرى حيوانية ألنواع تبقىاألسطوانياتميكن لكنها لإلنسان العدوى تسبب أن
اجللدكأش يف يرقية اجللديكال الريقات هجرة لداء مشاֲדة أعراضاً . (WHO, 1979)وتسبب

واحلدوث اجلغرايف الربازيةتوجد:التوزع العاملاألسطوانيات أرجاء كل لكنها،يف
املعتدلة املناطق يف منها املدارية وشبه املدارية املناخات يف أكثر حول. شائعة الكثري يعرف ال

ال عام. عدوىانتشار حوايل، 1947يف أن مطفولني34قدر كانوا العامل يف شخصاً مليون
بالطفيلي( يلي) مصابني كما آسيا21: موزعني يف أفريقيا8.6،مليون يف ماليني4،مليون
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األ املناطق األمريكيتنييف من الشمالية400.000،ستوائية أمريكا جزر100.000ويف يف
اهل(الباسيفيك عام. )ادياحمليط الحق تقرير يف البشرية العداوى عدد 200إىل2000ازداد

Marquardt)مليون et al., 2000).أمريكا بلدان وكل املكسيك يف العدوى لوحظت
اجلنوبية،الوسطى أمريكا من عام. وأقسام 1985بني التالية 1965  املعدالت : ذكرت
الفرنس، 16%كولومبيا،7.6%األرجنتني يف. 4.3%األرغواي،20%بنما، 23.6%يةغينيا

بالبريو املعدل: األكويتوس من60%كان الربازيل يف االنتشار تراوح حسب 4%  58%؛
أحيانية،املنطقة حاالت هناك تشيلي فقطويف الكالب أو اإلنسان الربازيل.يف كان: يف

األمازون إلقليم اآلصلة اֱדموعة يف واخنفض،1992يفشخصا126ًيف 5.6%االنتشار
إىل يف 174يف 0%الحقاً املوضع نفس يف يف.  1995شخصاً أخرى دراسات أظهرت

من أقل انتشاراً جرياس264يف 1%الربازيل فيناس والية يف الطعام مع املتعاملني  10.8%من

يف 37.621يف باولو ساو مشفى يف أجنز طفيلياً من 222يف 10.4%؛ 1993فحصاً شخصاً
يفسان يف 432يف11.3%و؛1995باولو املوضع نفس يف من 5.8%ويف؛ 1997شخصاً
برينامبوكو؛485 من جانريو99يف15.2%وشخصاً ريودي يف باإليدز يف. مريضاً

1999وبني:األرجنتني االنتشار، 1989  معدل كورنيتس207يف2%كان من أطفال
يف36يف83.3%و املشفى إىل أدخلوا البريو. سلتاطفالً املعدل: يف 110يف 16%كانت

املشفى1.511يف2.4%و،أطفال يف الفترة. مريضاً نفس يف: يف العدوى من20%وجدت
و241 سودانياً السودان؛275من33%الجئاً جنوب يف يفطفال70ًمن4%ويفطفالً

ويف ويف 6.4%كينيا؛ غينيا؛ يف مجهور137من 2.2%طفالً يف الدميقراطيةطفالً ليو ية
السكان 2.008من10.1%ويفالشعبية؛ يف2.462من25.1%ومن جمتمعني من شخصاً
الواليات 216.275من0.4%ويف،نيجرييا يف احلكومية املختربات قبل من أجنز برازياً فحصاً
إىل. املتحدة العدوى معدل يصل يف 85%قد القاطنة الفقرية االقتصادية اֱדموعات املناطقيف

العقلية األمراض مستشفيات مثل املؤسسات ويف املدارية املنطقة من احلارة حيث،الرطبة
الربازي للتلوث فرص أخرى. هناك ناحية العدوى،من معدل يتجاوز ما املناطق3%نادراً يف

اجلافة،احلارة . شبه
العامل أرجاء يف متوزع الكالب يف األسطوانيات داء أن معتدللكن،يبدو وجد. انتشاره
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الكالب 6.3%يف ماليزيا4.8%ومن يف القطط كندا1.5%و2%ويف،من يف الكالب من
التوايل على املتحدة من،والواليات فقط كلبني أستراليا 646ويف يف مفحوصاً . كلباً

وآسياfuelleborniاألسطوانية أفريقيا يف اإلنسان غري املقدمات يف شائع حيث،طفيلي
واملستعمرات،وجدت الرب من كل يف احليوانات هذه يف متواتر يف. بشكل الطفيلي اكتشف

يف املتحدة الواليات يف كاليفورنيا يف للمقدمات املستوردة 50%مركز النسانيس  75%ومن

األسر يف املولودة تلك اإلنسان. (Flynn, 1973)من من: يف انتشاراً أكثر تكون
الربازية ألاألسطوانيات الرطبة الغابات مناطق الوسطىيف ،إثيوبيا،الكامريون: مثلفريقيا

أ الوسطىمجهورية البشرية. فريقيا السافاناfuelleborniباألسطوانيةالعدوى يف أيضاً منتشرة
املثال. فريقيةاأل سبيل وباتل:فعلى هريا يف 9.9%أن (1977)وجد األسطوانيات داء من

بسبب حدثت يف.fuelleborniوانيةاألسطزامبيا صغرية مدينة يف أجريت دراسة يف
الدميقراطية الكونغو االنتشار: مجهورية مفحوصا76ًيف 34%كان 180يف48%وطفالً

عامة السكان من جنوب. (Brown and Girardean, 1977)شخصاً يف حرجية منطقة يف
مفحوصا154ًمن31%يفfuelleborniاألسطوانيةوجدت: الكامريون كان،قزماً بينما
الربازيةمعدل أخرى. فقط1%األسطوانيات منطقة العدوى: يف معدالت ،2%و7%كانت

للنوعني التوايل .على
اإلنسان يف للعدوى:املرض الربازيةميكن نسبةباألسطوانية عند جداً طويلة مدة تبقى أن
املرضى من تنهي. كبرية ال الثوي مناعة أن البينة تطورتوحي تثبط أا رغم العدوى،
الريقة احليوية. وإمراضية الناقصة الريقات هذه تبقى الطفيليhypobioticقد أنسجة يف

أعراضية ال أو مهملة كعدوى أو وأن. لسنوات تطورها استعادة من الريقات هلذه ميكن
املناعة يف انكسار حيصل حني أخرى مرة ممراضة جيدة. تصبح احلقيقية عادةالعدوى التحمل

معوية شكاوى األغلب على تظهر أو أعراض، أي تنتج وال مناعياً املؤهلني االشخاص يف
فقط وغامضة كل. ممتغرية العايل،على العبء أو املنخفضة املناعة ذوي األشخاص منيف

الطفيلي: الطفيلي توضع حسب هضمية أو أورئوية جلدية السريرية الصورة تكون . قد
خطورة قاتلةتتراوح إىل خفيفة من .(Liu and Weller, 1993)العدوى
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ال اجللدية األعراض تكون اجللدتـيقد الريقة ختترق عندما الوحيدةتظهر التظاهرة
احمليطيةللعدوى اليوزينيات كثرة إىل صغرية. باإلضافة محامية حطاطة هي األوىل العالمة

الغزو موقع تترافقتـيوال،يف شديدقد حكة احملسسني،شرى،ةمع املرضى يف حربات
سابق تعرض ذلك. نتيجة بعد الريقات: يظهر هجرة بداء يعرف خطي منتشر شروي التهاب

للعدوى فعلياً الواصم يرقات. السريعة نتيجة مشاֲדة آفة تنجم بشريةأقد غري نكلوستومات
واألمثل الربازيلية الكلبيةاألنكلوستوما بعضنـييعا.(Chabasse et al., 1995)نكلوستوما

دوري شرى من حطاطي،املرضى بقعي ظاهر إسهال،وحكة،وطفح هجمات مع يتزامن
الرباز يف الريقات ظهور من. وعودة أخرى أنواع قبل من جلدية آفات تنجم األسطوانياتقد

إىل للمتطوعني،يشتبه. الربازيةاألسطوانيةباإلضافة التجريبية العداوى على أن،اعتماداً
يف لويزيانا يف املستنقعات مناطق يف الصيادين بني الساعي الطفح مع اجللد التهاب حاالت

عن نامجة كانت املتحدة الغمصاءالواليات أو- Procyonis األسطوانية الراكون طفيلي
املاء . ثعلب

انتفا رئوي التهاب إىل ִדيجي سعال من الرئوية اهلجرة مرحلة أثناء األعراض خيتتراوح
قصب رئوي التهاب أحياناً،يـأو اجلنب انصباب معاينة. (Emad, 1999)مع أظهرت

لداء االختطار عوامل بعض لديهم معظمهم أن الشديدة الرئوية التظاهرات ذوي املرضى
مثل الست: األسطوانيات فوق،ويداترياستخدام مزمن،سنة65عمر رئوي استخدام،مرض
اهلستامني مزمن،مضادات مامرض سعالنـييعا. موهن من تقريباً املرضى ضيق،كل

الدم،خفقان،التنفس لذلك،نفث لدى: باإلضافة رئوية 90%يوجد  75%ولدى،رشائح

احمليطية اليوزينات ولدى 60%نـىوعا،كثرة ثانوية، عداوى الضائقة 45%من متالزمة
الكبار عند رئوية5%ولدى،التنفسية ا 30%ومات،خراجات (,.Woodring et alملرضىمن

احلاالت.)1996 أغلب أيام،يف عدة خالل وختتفي القصبية الرئوية التظاهرات . تتفكك
عادة املنشأ ذاتية عدوى مع اخلطرية الرئوية األعراض . تترافق

السريرية الصورة يف مسيطرة املعوية املطفولنيتֱק. األعراض األشخاص أمعاء ضموراً: ظهر
تن وفرط اخلبايازغابياً Coutinho)سج et al., 1996) .األعراض تترافق على-قد اعتماداً

املعوية املخاطية يف الطفيلي عن النامجة اآلفات ال-وخامة األمعاء التهاب ثخانةويلنـزمع
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التقرحي األمعاء التهاب أو املعوي اجلدار األخرى. يف األعراض بني الشرسويف: يشيع ،األمل
اهل،اإلسهال البط. القياء،الغثيان،ضمسوء األمل من كل بشكلنـيحيدث واإلسهال
البيض. متقطع الكريات شائعانوكثرة احمليطية اليوزينات أن. كثرة من50%رغم أكثر أو

أعراضاً يظهرون ال املنعدين الذاكرة،األشخاص يف حيفظ أن الالأعراضينيجيب األشخاص أن
سريري أعراضاً مفاجئ بشكل عندهميظهرون املناعية املقاومة اخنفضت إن خطرية قد. ة

لعدتـيتأ السورة اِحلمֲקلهذه يف سريع ارتفاع من شائعة العدوىوى عن الناجم الطفيلي
تراجع تلي الذي احليوية الناقصة للريقات املتجدد بالتطور احملرضة املنشأ الداخلية املفرطة

التواز. املناعة يف النوع هلذا تعطيل حيدث الطفيليقد بني العالقة يف األشخاص-ن يف الثوي
للمناعة املعاجلة الكافية باألدوية املعاجلني أو التغذية سوء أو متزامنة مزمنة بأمراض املضعفني

املناعي العوز أمراض . أو
أو بالستريويدات املعاجلني املرضى يف األسطوانيات أدواء من قاتلة حاالت عدة حدث

للخ السامة الريقات،اليااألدوية يطروحون وال أعراض املرضى هؤالء معظم لدى وليس
املعاجلةتـىح أمل. تبدأ مع تقرحي أمل مع تقرحي أمعاء التهاب من السريرية الصورة تتألف
ونقص،يـبطن الدم بروتينات ونقص وجتفاف امتصاص وسوء وقياء شديد وإسهال

الدم أحياناً،بوتاسيوم املوت حيدث د. وقد منتثرةيصبح عدوى األسطوانيات يفاء
اإليدز مرضى مثل املناعة الناقصي عضو،األشخاص أي تصيب قد مفرطة عدوى مع غالباً

جداً خطرية تكون والرئوية. وقد التنفسية هي احلاالت هذه معظم يف املسيطرة األعراض
(Celedón et al., 1994)،الربو تتضمن ورشائ،التكهف،وقد وتصلداً ما. حوعتامات غالباً

مثل ثانوية جرثومة عدوى الدم: تتطور الصفاق،جترمث السحايا،التهاب التهاب،التهاب
خمتلفة،الشغاف مواقع يف األمعاء. خراجات من اجلراثيم تنشر الشكل اخليطية الريقة أن يعتقد

اجلسم من خمتلفة أقسام التهاب. (Ramos et al., 1984)إىل عن أيضاً تقارير سحاياهناك
Foucan)قيحي et al., 1997)الكالئيةو الداء(Wong et al., 1998)املتالزمة عن نامجة
لذلك. الطفيلي من: باإلضافة عضو بغرسة انتقل الذي األسطوانيات داء من حاالت وصفت

احليوية ناقصة عدوى لديه أن. معطي لطاملا املستقبل العضو على يؤثر الطفيلي أن يبدو ال
السيكلوسبوريناملريض يأخذ املريضة الدواء،أو يوقف عندما يظهر قد ألن،لكن رمبا
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أيضاً املمسودات على مثبط تأثري . (Palau and Pankey, 1997)للسيكلوسبورين
إمراضية جداًاألسطوانياتدرست قليل بشكل،بشكل حتدث متزامنة طفيلية أدواء وألن

فإن املدارية املناطق يف أيضاً نوعيمتواتر بطفيلي معني عرض ربط الصعب من الشكايات. ه
البط األمل هي العامل هذا مع املترافقة شيوعاً األحيانـياألكثر لوحظنـيواإلسهال كما

جتري بشكل منعدين يف وكذلك زامبيا يف املرضى يف. (Hira and Patel, 1977)بـييف
عن،العادة النامجة العداوى إلحداثfuelleborniاألسطوانياتليست يكفي مبا شديدة
إضافية،املرض عداوى تسجل .ومل

احليوانات يف الكالب:املرض يف هام عامل الثوي السريرية. عمر التظاهرات تشاهد
عن النامجة الربازيةللعدوى فقطاألسطوانيات الفتية احليوانات ال. يف والكالب تـيالقطط
الطفيلي من باملعاختلصت أو عفوياً منجلةسواء ألكثر العدوى لعودة . أشهر6مقاومة

حمدودة فترة احليوانات يف الطفيلي الللداء البشرية للعدوى طويلةتـيخالفاً لفترة تدوم
معاجلة بال تركت إن أعراضية.عادة ال أو سريرية حتت العدوى تكون األوىل. قد العالمات

هيتـيال األعراضية احلاالت يف اجلراء يف الشهيةتظهر والسعال،فقدان امللتحمة ،والتهاب
قصيب رئوي التهاب شديدة. وأحياناً حكة الريقي االختراق مرحلة تسبب ،ومحامى،قد

أسبوع. وثعلبة بعد املعوية املرحلة بطتبدأ وأمل إسهال مع أيام قد. وقياءنـيعشرة
اخلطرية احلاالت وف،واهلزال،التجفاف: تتضمن املدمى الدمواإلسهال إىل،قر تؤدي وقد

. املوت
داء أن العداوىاألسطوانياتلوحظ يف البالغة الكالب بعض يف مزمناً يصبح قد

البيطرية،التجريبية املمارسة يف اجلراء يف حمدود الداء غري. لكن املقدمات يف املسيطر العرض
و خفيف من يتراوح قد الذي اإلسهال هو باألسطوانيات املنعدية شديداإلنسان إىل محيد

اجلسيمة. يفنـزو العداوى وخيماً،يف املرض يكون جداًقد الفتية أو الضعيفة احليوانات . يف
االنتقال وطرز العدوى الرئيسي: مصدر املستودع هو الربازيةاإلنسان . لألسطوانيات

التربة يلوث الذي الرباز هو واحليوانات اإلنسان من لكل للعدوى الرئيسي خليد. املصدر
اجللدي الطريق عرب عادة الفمويالطفيلي بالطريق علىونادراً الثوي يصبح عندما
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الشكل اخليطية أو الثالث الطور يرقات مع للتطور. احتكاك مالئمة والدافئة الرطبة التربة
املغايرة للحلقة املنشأ املعيشةتـيال) الالمباشرة(اخلارجي حرة ممسودات تسمح،تنتج ألا

املعديةبال للريقات السريع املناطق. تضاعف يف شيوعاً أكثر تكون العدوى السبب وهلذا
املدارية شبه املناطق من . املدارية

ح متاماً األسطوانيات داء وبائيات يف والقطط الكالب دور يوضح قد. اآلنتـىمل
جغرافية ذراري أو معينة حيوية ألمناط الكالب استعدادية يف،توحي األقل مناطقعلى بعض

التربة،العامل تلويث طريق عن البشرية العدوى يف تساهم قد احليوانات هذه كل. أن ،على
فقط واحدة حالة الطبية األدبيات يعزى(Georgi and Sprinkle, 1974)سجلت حيث

الكالب لرباز البشرية العدوى اإلنسان. مصدر بني املتصالبة العدوى تواتر حتديد الصعب من
تفرق،يواناحل مميزات يوجد ال الربازيةألنه عنهااألسطوانيات اإلنسان يف يرقاִדا أو البالغة

احليوانات؛ جزيئيةيف فروق هناك سابقاً،لكن ذكر الطفيلياتتـيوال،كما أن توحي قد
نويعان أو خمتلفان نوعان والكلبية .البشرية

اآلسيfuelleborniاألسطوانياتمستودع القرود واألوهي هو. فريقيةية العدوى مصدر
املقدمات اإلنسان(براز وغري أصالً. )اإلنسان املصدر حيوانية العدوى املقدمات(كانت من

اإلنسان إىل اإلنسان متزايدة) غري بينة هناك يفعلىلكن خمتلفة أجزاء يف األسطوانيات أن
إنسان إىل إنسان من تنتقل اֱדراة. أفريقيا الدراسات حيدثأثبتت الطفيلي الداء أن زامبيا يف

احلضرية من والقريبة احلضرية املناطق يف مجاهر غري،بني املقدمات فيها تتواجد ال مواقع وهي
عادة جداً،اإلنسان الصغار األطفال يف عمر76من34%(وكذلك حتت )يوما20ًرضيعاً

(Hira and Patel 1980; Brown and Girardrau, 1977)مثل ففي احلاالت، إن: هذه
الطبيعة يف احللقة على حيافظ الذي هو شك بال الواسع. اإلنسان االنتشار يوحي قد كما

اֱדتمعات بعض يف األقزام-للعدوى البشرية-مثل األنواع مع للتكيف مييل الطفيلي . بأن
من أخرى حيوانية أنواع تنجح ما ااألسطوانياتنادراً يف حياִדا دورة إكمال ،إلنسانيف

بريقات جتريبياً منعدى متطوع الغمصاءففي الراكونProcyonisاألسطوانيات من املعدية
والسرء النضج مرحلة إىل النماذج من جداً قليل عدد احليوانية. وصل األنواع معظم

عابراًلألسطوانيات جلد التهاب حمدثة البشري اجللد غزو على . قادرة
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ا وبائيات يف احليوانات عن:ملرضدور الناجم األسطوانيات الربازيةداء األسطوانيات
والكالب اإلنسان بني الداخلي لالنتقال وقابل مشترك يف. مرض تنتقل قد العدوى أن اعتقد

امللوثة التربة بواسطة آلخر نوع من املناطق اإلنسان،بعض إىل الكالب من االنتقال بينة لكن
وعرضية ناقصة .وبالعكس

األسطوان عنداء الناجم مصدرfuelleborniاألسطوانياتيات كل عن نامجة عدوى هو
أيضاًعنونـيحيوا إنسان إىل إنسان من عن. االنتقال الناجم اإلنسان يف اجللد التهاب

حيوا هو األسطوانيات من أخرى . املصدرنـيأنواع
يرقات: التشخيص إجياد من للعدوى املخربي اإلثبات ايتألف لربازيةاألسطوانيات

بيوض أو الشكل الثويfuelleborniاألسطوانياتالعصوية براز األسطوانيات. يف داء : يف
الربازي الفحص نتائج لتحسني متعددة وسائط كامنسكي. هناك دي 472(1993)درس

اآلغار صفيحة ومزرعة املعدلة بريمان وتقنية املباشرة اللطاخة ملقارنة برازية أظهرت: عينة
بريمانعداوى؛9اللطاخات واملزرعة42وتقنية كل. عدوى70عدوى؛ هي: على اللطاخة

اقتصادية أضعاف،األكثر بأربعة تكلفة أكثر بريمان بـ،تقنية تكلفة أكثر . مرة15واملزرعة
وآخر حني بني الريقات أو البيوض تطرح خمتلفة،قد أيام ثالثة يف االختبارات تعاد أن . وجيب

خزعة فعاليتهاثاإلختتلف يف عشري كمكمل،نا استخداماً األفضل الطريقة هي وهذه
الربازي أحياناً. للفحص القشع يف الريقات تشاهد املناعي. قد للمتميز مقايسة أظهرت

باإل أخرى) إليزا(مينـزاملرتيط ممسودات مع املتصالبة التفاعلية يف املشاكل كل. بعض : على
خال مع املشكلة املصول امتزاز إىلأدى املختارة املستضدات واستخدام الذنب كالبية صة

مقدارها نوعية Lindo) 100%وحساسية 94  97%حتقيق et al., 1994) .إليزا اختبار
حساسية ذو إىل13%التجاري يتحسن لكنه املناعة، املعوزي املرضى يف مع100%فقط

األفيدين بريوكسيداز أو متقارنات بيا(استخدام يف البيضبروتني Abdul-Fattah)ض et al.,) 

حساسية. )1995 ذو الالمباشر املناعي التألق تفاعل أن أبلغ ونوعية 92%  94%كما
%97  %94(Costa-Curz et al., 1997).
خالل:املكافحة من العدوى مصدر إنقاص هو اֱדتمع يف أمهية األكثر املكافحة إجراء
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البشري الرباز من الصحي ا. التخلص املنعدينيمن املرضى كل معاجلة تـىح،هلام
البيئة تلويث إمكانية إلنقاص األ. الالأعراضيني داء يف ارتداء،نكلوستوماتوكما يوفر

القدم جلد اختراق من الريقات مينع ألنه املوطونة، املناطق يف جيداً حتصيناً كان. األحذية وملا
فالع الفموي الطريق عن يكتسب قد األسطوانيات مثلداء اجليدة الشخصية الصحية ادات

كذلك مهمة تعترب الطعام قبل اليدين . غسل
للمناعة كابتة معاجلة أي بدء قبل للمريض جيرى أن حتري. حيبذ األسطوانيةاختبار

فرطالربازية إمكانية ملنع أوالً العدوى هذه معاجلة جيب إجيابية النتيجة كانت حال ويف ؛
. العدوى

احل أمهية أن فإنهرغم بعد، حتدد مل اإلنسان إىل العدوى انتقال يف الداجنة األليفة يوانات
املنعدية القطط أو الكالب معاجلة مثل أساسية احتياطات أخذ . حيبذ

المـراجـع
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THELAZIASISماواتيֲקلَالحֱקداء

ICD-10 B83.8أخرىدوادات نوعية
ICD-10 B83.8 Other specified helminthiasis

العني،Thelaziosisاحلليماواتداء:ملرادفاتا احلجناويات،eyewormدودة داء
. spirurosisامللتحمي

هيعوامل:السببيات املرض واحلليماءThelazia callipaedaالكاليباديةاحلليماءهذا
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طاوهي،rhodesisiالروديسيةاحلليماءوCaliforniensisالكاليفورنية من ممسودة ئفةديدان
superfamilyاحللماواتThelazioidea،يفتـيوال البالغة ديداا امللتحميالكيستنحشر

والربية الداجنة الثدييات عند اإلنسان،وامللتحمة عند منمل. وأحياناً األخرى األنواع توجد
اإلنساناحلليماءجنس يف. يف شك موضع الصحيح إىلاحلالةاالستعراف املعزوة البشرية

الروديسيةا . فقطحللمياء
األخرىالكاليباديةاحلليماء الكالب طفيلي األنثى. هي إىل7تقيس ويقيس،مم17مم

11.5الذكر بيوضاً. مم 7  األنثى امللتحمييفأجنةذاتتضع يرقات،الكيس وتتحرر
امللتحمة على وتتوضع األول أنواعتكملتـىوح،الطور حتتاج كثويلذبااحلليماءمنوها بة

إفرازات. متوسط مبص الذباب يقوم الريقاتامللتحمةحيث احلاوية(ويبتلع البيوض أو
احلشرة) عليها داخل الريقات حعدةفتتطور املتـىأسابيع الثالث الطور يرقات . عديةتصبح

خرطوم إىل املعدية الريقات عندمايوتعدالذبابةproboscisִדاجر جديدة يعاودملتحمة
امللتحميةالطفيل اإلفرازات مص 6وخالل،ي الطور: أسابيع2  يرقة بالغةالثالثتنضج إىل

البيوض بوضع الكاليباديةاملتوسطالثوي. وتبدأ جيداًللحليماء معروف أقصى. غري يف
ذبابة: الروسيالشرق يف الطفيلي يرقات هذاPhortina variegataوجدت أن ويعتقد

يكون قد املتوسطا. الناقلالنوع الكاليفورنيةلثوي ذبابةللحليماء احللماويةهو الفانوسية
Fannia thelaziaeمعقدوهي فصيلة من . benjamini(Weinmann, 1982)اجلاويعضو

منالروديسيةللحليماءاملتوسطالثوي خمتلفة أنواع احلدباءالذبابة(Muscaالذبابةهو
Convexfronsالذبابة ،M Larvipara،اخلريفيةلذبابةاM. antumnalis (واملوريلّة

Morelliaاملركضة . Stomoxys calcitransوالقَمְקعְקة
واحلدوثالتوزع يفالكاليباديةاحلليماء: اجلغرايف الربية والكلبيات الكالب يف موجودة

األقصى من: 1985عامتـىوح،الشرق أكثر عن التبليغ الصني20مت يف بشرية حالة
السوفيواهلندواليابانوكوريا االحتاد من الشرقية والناحية عامتـىوح. السابقتـيوتايلند

منالتبليغمت: 2000 أكثر الصني1: حاالت9عن كوريا4،يف اإلمجايل،يف العدد جعل مما
البلديف Hong)حالة24ذلك et al., 1995)،حمدد1و غري نوع من اهلند يف1،يف
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تايوان1وتايلنديف1وأندونيسيا . يف
الكاليفورنيةتوجد املتحدةاحلليماء الواليات غرب األسودحيث،يف األرنب على تتطفل
والدببةJackrabbit(Lepus californicus)الذيل والراكون والقيوط والثعالب واأليل

واألغنام،والكالب القطط أقل عن:1985عامتـىح. وبتواتر التبليغ بشريةحاالت10مت
يف. إضافيةحاالت3هناك: 2000عامتـىوح،تقريباً كاليفورنيا يف احلاالت كل حدثت

الواليات يف أو املتحدة . اֱדاورةالواليات
الروديسيةتتطفل واجلاموسياتاحلليماء واألغنام واملاعز البقر يفواأليلBubalineعلى

وأورأمشال األوسط،باوفريقيا حا. والشرق يفوصفت واحدة بشرية كان. سبانياألة لكن
شكبـيالسبلامالعاستعراف . (Weinmann, 1982)موضع
واحليواناتاملرض اإلنسان نوع: اإلنسانيف:يف امللتحمياحلليماءينحشر الكيس يف

ִדييجاً يسبب امللتحمةودمعاناًحيث أحياناً،والتهاب وعتامة القرنية تندب يسبب وقد
(Cheung et al., 1998;. Doezie et al., 1996) .جلسم مزعج حبس العدوى بعض تتظاهر

فقط املصابة العني يف . غريب
الراف: احليواناتيف الغشاء حتت الطفيلي عند. nictitatingيوجد ملا مشاֲדة األعراض
غالباً. اإلنسان باحلكة امللتحمة التهاب نفسهتـيوال،يثار حك على احليوان بأشياءجترب
اإلنسان. خمتلفة من احليوانات يف شيوعاً أكثر القرنية يتم،آفات مل إذاالتأكدلكنها فيما بعد

مصابة أخرى أمراض عن أو الطفيليات عن نامجة شدة. كانت وقد،كثرياًاألعراضتتنوع
نوع على احليوانتـيالاحلليماءتعتمد إمراضاًالروديسيةاحلليماءتعترب. تصيب األكثر

اإلنسانلكن تعدي ال قد . ها
امصدر وطرز الداجنةاملستودعات:نتقالالالعدوى الثدييات من عديدة أنواع هي
قرى. والربية إحدى عن،تايلنديف نامجة بشرية حالة حدثت الكاليباديةحيث كان،احلليماء

من كالب منعدينسبعةمخس فحصها حيوا. مت من أو أخر إىل حيوان من العدوى نانتقلت
اإلنسان الذباببأنواعإىل من أنواع: خمتلفة الثوياحلليماءبعض خيص فيما جداً حمددة
معينة،املتوسط أنواع يف فقط تتطور األول الطور اخلصوصية. ويرقة هذه ،)التحديد(حتدد
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من،كبريةولدرجة لكل اجلغرايف الكاليفورنيةالتوزع يلم. الكاليباديةاحلليماءواحلليماء
Predilectionنوعنواقل على للتغذية الوبائياتنـيحيواخمتلفة يف مهمة وهي،واحد

البشرية احلاالت عدد من حيد الناقل،فصلياالنتقال. عامل الذباب يكون عندما وحيدث
. غزيراً

موضعيبعد: التشخيص ختدير أو،تطبيق امللتحمة يف بيضاء كخيوط الطفيلي يرى
عيويستخرجامللتحميالكيس . ويستعرفنـيمبلقاط

بإجراءاتال:املكافحة القيام يربر ما نادرةخاصةيوجد البشرية العدوى ألن للوقاية
. جداً

عـراجـالم

الشَ TRICHINOSISريناتعֲקداء

ICD-10 B76الشعرينات ICD-10 B76 Trichinellosisداء

الشعرينات: املرادفات .Trichinelliasis)وTrichinosis(داء
جنس: السببيات من ممسودة ديدان املرض هذا خاصة،Trichinellaالشعرينةعوامل

احللزونية صغرية. T. spiralisالشعرينة ممسودة هو النوع املفترسةيفهذا الثدييات أمعاء
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ال الثدييات أخرىتـيوعضالت حيوانات قبل من األمعاء. تֱקفترس يف البالغة الديدان تقيس
2 أما1  منمم، أقل الريقات فتقيس العضالت احللزونيةوصفت. مم1يف منالشعرينة

أووين واحد1835عامOwenقبل نوع أا يعتقد وكان عام،، جاء أن ماعند1972إىل
عديدة أنواع هناك أن السوفييت الباحثون خالف. ذكر هناك طويل،كان حول،ولوقت
وا والذراري والتوزيع والنوع الفئة املُدخالتتصنيف هلذه بعد. اجلديدةلضروب لكن

بوزيو ֲדا قام مفصلة كأنواع، 1992عامورفاقهمراجعة تصنيفها على املؤلفني معظم وافق
نسبياً الشدف،جديدة أطوال أشكال بتعدد األنواع هذه تفريق مت تفاعلاملُقطعةوقد بواسطة

البوليمرياز Wu)سلسلة et al., 1999)بيز يتمسك املعاكسبينما بالرأي كتاباته،ونوف لكن
روسيا على وتقتصر بكثري انتشاراً الظاهرية. أقل األمناط عن النظر phenotypeوبصرف

احللزونيةالثالثة احملددةللشعرينة غري التصنيفية الفئة هي،ذات عادة املقبولة األنواع : فإن
اآلصلة والشعرينة احللزونية، النلسونيةوالشعرT. nativeالشعرينة، والشعريةT. nelsoniينة

الكاذبة الربيتوفيةT. pseudospiralisاحللزونية ،T.britovi (Barriga, 1997)والشعرينة
التقليديمجن النوع دراسات عن واملرض والعدوى الطفيلي عن معرفتنا معظم الشعرينة: ت

.احللزونية
احللزونيةتتكيف حيثالشعرينة املعتدلة املناطق يف،اخلنازيربـىترمع وجدت وقد

ومدجنة داجنة وبائية داجنة(دورات واجلرذان. وبرية) شبه للفئران جداً معدية وهي
واخلنازير واألرانب لألقدا،والقبيعات معتدل بشكل للطيور،دومعدية معدية النوع. وغري
واجلرذان للفئران جداً لإلنسان،ممرض معتدل بشكل الريقا. وممرض تبقى يفال حية ت

من أكثر 20العضالت بدرجة10  .م15يوماً
اآلصلةعالشتتكيف العرضرينة خط فوق القطبية حول الشمالية املناطق حيث،40مع

وفرائسها والثعالب كالدببة اللواحم بني للجرذان. تنتشر قليالً ومعد للفئران جداً معد النوع
واخلنازير واألرانب والقبيعات للطيورو،واألقداد معد العضالت. غري يف حية الريقات تبقى

من حرارة12أكثر بدرجة .م15شهراً
النلسونيةتتكيف يفالشعرينة املدارية املناطق وأورأمع وآسيا حولوفريقيا ومناطق با

املتوسط األبيض واخلنازير. البحر والضباع والنمور واألسود كالثعالب اللواحم بني وتنتشر
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واخلنازير،)Boarالعفر(الربية واألقداد واجلرذان للفئران قليالً معدية بشكل،وهي وممرضة
للجرذان من،معتدل إمراضاً أقل احللزونيةوبدرجة للطيورالشعرينة معدية وغري . لإلنسان

مدة العضالت يف حية الريقات حرارة6تبقى بدرجة أكثر أو أو12أشهر م17م
احل لدرجة العاليةومقاومة . رارة

احللزونيةتتوزع السوفيالكاذبةالشعرينة واالحتاد واهلند الشمالية أمريكا ،السابقتـييف
وفرائسها الطيور من املفترسات بني تنتشر أا لألقداد. ويعتقد كبري بشكل معد ومعد،النوع

للجرذان خفيف من،بشكل إمراضاً احللزونيةوأقل ورمباالشعرينة . لإلنسانللنسانيس
األخرى لألنواع الطيور: وخالفاً يعدي أنه كما النوع هذا يتكيس يف،ال الريقات ومتوت

خالل حرارة3العضالت بدرجة أو12أيام .م17م
الربيتوفيةتتكيف أوراسياالشعرينة يف الشمايل بالقطب واحمليطة املعتدلة املناطق مع

الثعالبوتنتش)Eurasiaاآلسيويةأوروبا( وخاصة اللواحم بني وفرائسها،ر الذئاب ،وأيضاً
الربية من. واخلنازير إمراضاً وأقل واخلنازير واجلرذان للفئران قليالً معد الشعرينةالنوع

من،لإلنساناحللزونية للتجمد مقاومة اآلصلةوأقل . الشعرينة
األول الدور بريقات مصاباً حلماً قارض أو الحم يبتلع يف: للشعرينةعندما الريقات تتحرر

والدقيقىاملع املخاطية ألرختوختترق سريعةبضع انسالخات اللمعة،Moltع إىل وتعود
فقط يومني خالل بالغات إىل املخاطية. وتنضج اإلناث وتغزو البالغة الطفيليات تتزاوج

العدوى من اخلامس اليوم يف حية يرقات بإطالق وتبدأ ثانية مرة العددوت،املعوية بإطالق بدأ
التاسع اليوم يف الريقات من الريقات. األكرب وضع فترة الريقاتlarvipositionتتحدد وعدد
للثوي املناعية باالستجابة البدئية. املوضوعة العدوى يف الريقات وضع 20يدوم يفاًيوم10 

واجلرذان اإلنسان6وحوايل،الفئران يف بني. أسابيع أنثى كل 1700تنتج تنتشر. يرقة 200 
الدوران جهاز عرب احلي الكائن يف ساعاتوالريقات خالل املخططة العضالت ألياف ختترق

التالية العشرة األيام خالل وتنمو تلتف حيث األكثر. قليلة العضالت جمموعة الطفيلي يفضل
والقطنية) فعالية(نشاطاً والظهرية والعينية واألربية الفكية العضالت pillarsوأعمدةخاصة

الريقة. احلجاب ممرضة،تسيطر خلية إىل وحتوهلا العضلية اخللية وظيفة على nurseوبسرعة،

للطفيلي االستقالبية االحتياجات ال. توفر الريقات تستطيع غريتـيال نسيجاً اخترقت
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بالتطور االستمرار املخططة بعد. العضالت التايل للثوي معدية الريقة تقريباًيوما16ًتصبح
اليوم وحوايل العضالت غزو باإلحاطة10من الثوي قبل من مشكلة كوالجينية كيسة تبدأ

خالل. بالريقة الكيسة تشكل تقريبا3ًويكتمل تقيس. أشهر ليمونة وحتتوي،مم1وتشبه
وحيدة يرقة احلاالت معظم السادس. يف الشهر حبلول عادة بالتكلس الكيسات ولكن،تبدأ

للطف حميكن داخلها حياً يبقى أن أكثر3تـىيلي أو العضالتي. سنوات هذه ابتالع عيد
احللقة ابتداء آخر ثوي قبل من الثوي. املنعدية نفس أن هو املالحظة يستحق ما يعملإن
متوسط كثوي مث وائي أويل . كثوي

اجلغرايف احللزونيةتنتشر: التوزع املعتدلةالشعرينة البلدان يف واسع ستلي.بشكل أجرى
ح(1982) لتوزعها مفصلة أ. تقريبا1980ًعامتـىمراجعة يف وجودها يثبت أومل ستراليا

يف املدارية وشبه املدارية البلدان من العديد وآسياأيف الالتينية وأمريكا كل. فريقيا جيب: على
ننسى اخلنازأنأال يف الداجنة الدورة على منها كبري جزء يف حمدودة واجلرذاناألحباث ير
التبليغ: وֲדذا،واإلنسان دون الربية احليوانات يف العدوى حدوث بإمكانية وارد االحتمال

بشرية حاالت األخرى. عن لألنواع اجلغرايف التوزع عن املعلومات من انظر:ملزيد
واحد. السببيات نوع من أكثر البلدان من العديد يف املثال. يوجد سبيل الشعرينة. فعلى

الربيتوفيةاحلل والشعرينة وإسبانيازونية الصني يف والنلسونيةموجودتان احللزونية الشعرينة ؛
فرنسا يف و،موجودتان والربيتوفية احللزونية إستيونيا؛اآلصلةالشعرينة يف الشعرينةموجودة

الداجنةاحللزونية وشبه الداجنة البيئة بالداجنة(يف البي،)احمليطة يف األخرى الربيةواألنواع ئات
(Pozio et al., 1998).

اإلنسان يف وبني: احلدوث الشعرينات لداء احلقيقي االنتشار بني كبري فرق هناك
عنها املبلغ أو املسجلة فيه. احلاالت كان الذي الوقت الواليات2%ففي سكان من تقريباً

من أقل هناك كان منعدين معروفة200املتحدة سريرية هذ. حالة يكون عنوقد نامجاً ا
وال الشعرينات داء بني بسهولة اخللط ميكن أنه النـزحقيقة الوافدة إىلتـيلة تؤدي

كثرية خاطئة . تشاخيص
األمريكيتني املتحدة: يف والواليات واملكسيك وتشيلي وكندا األرجنتني يف املرض حدث
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وف األ. ويالنـزواألرغواي واألقاليم البلدان بعض يف معزولة حاالت ال،خرىسجلت لكن
مستوردة أو آصلة حاالت كانت إذا فيما الشعرينات. يعرف داء من فاشيات بضع سجلت

كندا هناك: 1976و1975و 1974يف. يف التوايل31و3و49كان على سريرية عكس. حالة
حجب تراوحتdiaphragmsفحص للعدوى مئوية نسبة أخرى أسباب من ماتوا أشخاص

إىل 1.5%من توروتو الربيطانية 4  6%يف كولومبيا األصليني. يف السكان بني العدوى
فقطةمتواتر صغرية جمموعات تصيب أو فرادية السريرية احلاالت أن إال كندا، مشال . يف

واألرضية البحرية الربية الثدييات هو املنطقة تلك يف العدوى واليابسة(مصدر البحر . )يف
السب العامل كان اخلنازير. اآلصلةةالشعرينبـيورمبا يف فعلياً الطفيلي يوجد ال حني ومل. يف

منذ اخلنازير عن املنبثقة البشرية احلاالت تقريبا20ًحتدث بسبب. سنة حتدث احلاالت أن إال
اخل الربينـزاستهالك فاشية. )العفر(ير أونتاريو 1993أصابت شخصا24ًيف

(Greenbloom et al., 1997) .خاللحالة1428سجلت املتحدة الواليات سنوات10يف
سنوي1981إىل1972من اإلماتة7وحالة143مبتوسط ومعدل كان.  0.49%وفيات

متساٍو غري املرض بني،توزع ال188فمن يفتـيحالة 5يف81.3%كان1981حدثت

وأالسكا شرقية مشالية هو. واليات نسبة مليون لكل املعدل ككل0.8كان 36.7وللبلد

رود . )CDC, 1982(سكاالأل33.9وجلزيرة
للنظر ملفت املرض وشدة الوقوع بنيف: تراجع الفترة املتوسط 1947  1956في كان

مع158 سنة كل اإلماتة84حالة ومعدل بني2.3%وفاة املتوسط كان حني يف ،1988  1984 

سنة44هو كل فقط رئيسي. حالة بشكل اخلنازير يف العدوى اخنفاض عن ناجم ،التراجع
تزايد يف الصيد حيوانات من العدوى أمهية دوركني. لكن من (1996)ورفاقهأبلغ وباء عن

اي15 يف الكوجردحالة حلم عن ناجم األمريكي(اهو بالشعرينةنعدىامل) Cougarاألسد
اخلنازير. اآلصلة يف موجودة العدوى زالت املتحدةما الواليات املعدالت،يف أن رغم
اخل،منخفضة يأكل الذي اإلنسان تصيب الننـزوقد جنوب90أصيب. يءـير من الجئاً

عام إيوا يف بالعدوى أسيا خ1990شرق حلم من أعدت نيئة نقانق أكلهم متنـزنتيجة ير
خمزن من احلقيقي. (McAuley et al., 1992)شراؤه االنتشار تراجع أيضاًكما ،للعدوى

اجلثث بفتح ذلك أثبت أن1941و1936بني. وقد اجلمهرة12%قُدر منعدياًمن يف،كان
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عام للعدوى املقدر املعدل كان عام. 2.2%هو1970حني السكان7.3%: 1940يف من
حجبهم يف حية شعرينات لديهم يفكان حني يف نسبياً، حديثة بعدوى يوحي عاممما

امل1970 املكسيك.  0.7%عدلكان بني:يف أجريت دراسات 1953و1939اكتشفت

يف املفتوحة15%إىل4%الشعرينات اجلثث يف. من أجريت دراسة وجدت 1972  1973بينما

يف الفطائس 4.2%الريقات البلد3شخصت:  1975عاميف. من يف فقط كل. حاالت : على
هناك مع17كان زاكاتيكاس يف 1983Fragosoو 1978بنيةإمجاليحالة108فاشية et al.,)

1984( .
الشعرينات داء يف فاشيات وتشيلي؛بشكلحتدث األرجنتني يف البلدانفرادي ومها

العامة الصحة نظر وجهة من مهماً املرض فيها يكون الذي اجلنوبية أمريكا يف يف. الوحيدان
املعدل:  1976عام األرجنتني 100.000لكل0.1كان تشيلي0.5ويف 1982عاميف. يف

معدل يف 2.8%وجد أخرى عنف وسائل أو حوادث نتيجة ماتوا الذين األشخاص جثث يف
تشيلييسانت يف ال. اغو لتلك مشاֲדة املئوية يفتـيالنسبة أجريت دراسات يف سجلت

1967 كل. 1972و1966  عام: على متكلسة الريقات كل احنـزوا،1982كانت
عل األكرباالنتشار العمرية اֱדموعات العدوى،ى يف تناقص أنه على يֱקفسر قد والذي
عام. اجلديدة حدث الذي الوباء األرجنتني1991أصاب ب18يف جنوب يف ونسيشخصاًَ

Venturiell)سيأير et al., 1993) .عام حدث الذي الوباء تشيلي1992وأصاب 36يف

اجلنو اجلزء يف البلدبـيشخصاً ذلك . (Zamorano et al., 1994)من
أيضاً أورويا يف املرض معدل املثال،تراجع سبيل بولند: فعلى منا،يف أكثر حدث حيث

سابقا500ً عام كل ملحوظ،حالة بشكل الوقوع فاشيات،تناقص أي عن التبليغ يتم ومل
العشرين القرن من األخرية السنوات يف السوفي. كبرية االحتاد املنطقةو: السابقتـييف جدت

حدث حيث بيالروس يف األعلى االنتشار مع احلاالت 90%املوطونة احلاالت. من سجلت
وسط أقاليم يف السوفياالفرادية االحتاد من ومشاهلا حلمتـيسيا استهالك نتيجة السابق

الربية عام. احليوانات بريطانيا يف حدثت فاشية حلم89وأصابت،1975عزيت أكلوا شخصاً
أورحصان من الشرقيةومستورد إىلزع،با النلسونيةيت فرنساتحدث.الشعرنية يف فاشية

(Bellani et al., 1978) .مع بفرنسا باريس يف الشعرينات داء من فاشية مؤخراً اكتشفت
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من جيد250أكثر بشكل مطبوخ غري أو ينء حصان حلم استهالك عن نامجة بشرية حالة
املتحد الواليات من Ancelle)ةمستورد et al., 1985) .عام أخرى فاشية يف1993حدثت

وأصابت احلصان554فرنسا حلم استهالك إىل وعزيت . (Dupouy et al., 1994)شخصاً
مذهلة احلصان حلم عن النامجة تام) مفاجئة(العدوى بشكل العواشب احليوانات ألن

منعديةكاحلصان لتصبح الفرصة عندها تكون ا. لن قدوقد احليوانات هذه أن فترض
حشرات بأكل منعدية أصبحت أا أو علفها ضمن منعدية قوارض قصد بغري أكلت تكون

التغذيةمر مرعاهاnecrophagousيֵקة يرقات. مع أن منالشعرينةأثبت حية 8تبقى أيام 5 
أا ومبا احلشرات، هذه أمعاء الثويتيف أمعاء يف مب،تكاثر قليلة يرقات الطريقةفإن ֲדذه تلعة

احلصان يف واضحة عدوى تسبب . (Barriga, 1997)قد
ح: سياآيف مهماً البشري الشعرينات داء يعترب القرنتـىمل من والسبعينات الستينات
تايلند. املاضي عام: يف األوىل الفاشية البلد1962حدثت من الشمايل اجلزء ذلك،يف ومن

وح اليابان. وفاة58ولةحا975سجلت: 1973تـىاحلني عام: يف األوىل الفاشية حدثت
حبلول1974 فاشيات ثالث عن التبليغ ومت األوىل: 1991، عام15أصابت ، 1974شخصاً

الثانية عام12وأصابت الثالثة،1980شخصاً عام60وأصابت كل. 1981شخصاً كانت
الدب حلم استهالك عن نامجة دورةيب. (Yamaguchi, 1991)العدوى توجد ال أنه دو

البلد) حلقة( ذلك يف لبنان. داجنة عام: يف حدث وباء أصاب من1982رمبا 1.000أكثر

آخر،شخص عام44وأصاب الصني. (Haim et al., 1997)1995شخصاً التبليغ: يف مت
موط منطقة يف حدثا وبائني البالدوعن وسط يف األول: نة الثمانينات54أصاب يف ،شخصاً

اآلو الفترة291خرأصاب يف 1996شخصاً  1995 (Cui et al., 1997) .الريقات وجدت
الصني يف والدببة واألغنام والكالب اخلنازير حلم . يف

مشال: فريقياأيف بلدان ففي هنا؛ خصوصية املتوسطأللوضع حلوض املتامخة ذكر: فريقيا
اجل يف البشري الشعرينات داء من الفاشيات بعض والسياححدوث األقباط بني ومصر ،زائر

الصحارى جنوب موجود املرض أن يعتقد كينيا. وكان النامجة: يف األوىل الفاشية شخصت
النلسونيةعن كنتيجة 1959عامالشعرينة نشأت العدوى أن االستقصاءات أوضحت

األدغال خنازير أحد حلم potamochoerus)الستهالك porcus)أن الحقاً واكتشفت
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يفالع احمللية الربية احليوانات يف جداً منتشرة اخلأدوى فها مبا األفريقينـزفريقيا الوحشي ير
(Phacochoerus aethiopicus)اهلريات وبعض أوى وابن .والضبع

الشمايل القطب يف متواترة الدب،العدوى حلم استهالك عن رئيسي بشكل . وتنجم
ال بلحم املرتبطة احلاالت ث(ظفوصفت الفقمةحيوان يشبه غري) walrusديي ألولنيف الند

أالسكا،مرة من الشمايل اجلزء يف هي. مث هذه العرض خطوط يف وجد الذي الشعرينةالنوع
التجميدتـيوالاآلصلة حرارة لدرجات أكرب مبقاومة . تتميز
يفااحل معروفة غري البشرية الوحيد. سترالياأالت املوطونة املنطقة هي اهلاواي يفجزر ة

عام. )ياهلاد(الباسيفك أجري مسح يف1964وجد ال 7.4%الطفيليات الفطائس تـيمن
فحصها نيوزيلندا. مت عام: يف األوىل البشرية احلالة البشرية.  1964شخصت احلالة استعرفت
احللزونيةاألوىل اجلزيئية1994عامالشعرينة البيولوجيا بتقنيات الطفيلي نوع أثبت وقد ،

(Andrews et al., 1995) .1995يف من: 1994  ينء حلم أكل عن تايلند يف وباء جنم
منعدنـزخ واحدة59وأصاب،ىير وفاة وسبب Jongwtiwes)شخصاً et al., 1998) .

منتشر البشري الشعرينات داء زال املراضةاًما معدالت أن إال العامل؛ من كثرية أجزاء يف
احندار ويف . منخفض
يف احللزونية: احليواناتاحلدوث الداجنةيطللشعرينة احليوانات من األثوياء من واسع ف

يف. والربية العدوى الثدييات150أثبتت من مروراً،نوعاً الوخفيات إىل املقدمات من بدءاً
األقدامcetaceansباحليتان بني. pinnipeds) كالفقمة(وزعنفيات خاصة أمهية للخنازير

الداجن يفاحليوانات للعدوى الرئيسي املصدر األخرى ومنتجاִדا حلمها يشكل حيث ة
ال. اإلنسان الطريقة على اخلنازير يف العدوى معدالت طريقةبـىترتـيتعتمد وخاصة فيها
ال. إطعامها اخلنازير بني معدالت يف واضح فرق واخلنازيربـىترتـيهناك احلبوب على

النيئةتـيال الفضالت ا،تطعم من املساخلسواء من أو ويف. لبيت املتحدة الواليات يف
ال: 1950عام اخلنازير يف الشعرينات داء انتشار الفضالتتـيكان على يف 11%تغذى

كان ال 0.63%حني اخلنازير يف احلبوبتـيفقط طبخ. تطعم بضرورة القرار اختاذ مت وملا
العدوى من الوقاية ֲדدف للخنازير كطعام املقدمة االنتشار،الفريوسيةالفضالت تراجع
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إىل السبعينات0.5%وإىل1959و 1954بني 2.2%بسرعة فيما،يف أخفض معدالت وإىل
من،بعد أقل كان عندما ال1%وذلك اخلنازير الوالياتتـييف يف الفضالت على تتغذى

واضح. املتحدة غري العدوى بسبب،مصدر كثريةقطعوخاصة أحيان يف اجلرذان يف. دور
على أجري سريولوجي يفنـزخ4078فحص نيوإنكال156يراً إقليم يف وواليةندمزرعة
املتحدة الواليات يف يف15وجدت: نيوجرسي إجيابية الفرد10نتيجة يف بانتشار أي مزارع،

مبعدل 0.37%مبعدل القطيع يف وصولاالختطارمعدالت.  6.4%وانتشار هي أمهية األكثر
احل إىل املزرعةاخلنازير يف الربية احلياة فطائس وإىل احلية الربية كل. ياة يعد: على مل عندما

البشري الطعام خملفات واستهالك العدوى بني ترافق اخل،هناك دورة إعادة يرنـزفإن
املنطقة تلك يف مهم اختطار عامل تعد مل .(Gamble et al., 1999)املنعدى

كا كما موجوداً الطفيلي الداء يعد األوروبيةمل البلدان من الكثري يف اخلنازير عند . ن
هو األعلى عادة، 0.1%التواتر الصغرية املزارع يف يوجد أملانيا1976عاميف. والذي : يف

خ بنينـزوجد واحد منعدى الشعرينة32ير فحص عرب فحصها مت trichinoscopyمليون

شرحيتني( بني عضلية عينة على بالضغط الريقات اֱדهرمشاهدة حتت يف. )ومشاهدִדا
خ: هولندا يشاهد منعدنـزمل بنيىير اֱדهري بالفحص كل.1962و 1926واحد : على

اهلضم طريقة استخدام و(أوضح عضلية عينات الثفالةةشاهدمهضم يف بعض) الريقات أن
جداً الشدة خفيفة عداوى لديه وجود،اخلنازير اللحم 0.025مع من غرام كل يف يرقة

(Ruitenberg et al., 1982).
وف والباراغواي واألكوادور وكولومبيا الربازيل الفحص: ويالنـزيف يف الطفيلي يوجد مل

وجود. للشعرينةاملخربي إىل الشعرينة فحص سجالت أشارت فقد وتشيلي األرجنتني يف أما
مقداره عام بشكل التوايل0.33%و 0.14%تواتر يف. على بكثري أعلى خمتارةاالنتشار عينات

ال،طبعاً اخلنازير مزارعتـيمثل يف املوجودة اخلنازير أو النفايات رمي أماكن على تطوف
الدجاج فضالت وتطعم يف. صغرية وبائية لفاشيات سبباً احليوانات هذه تكون ما وكثرياً

اجلنوبية . أمريكا
منعدية تصبح ألن كبرية فرصة والقطط الكالب الدمتلك من كل الداجنةيف ورة

مالكيها قبل من املقدم الينء الربيةباللحم القارتةوالدورة القوارض صيد خالل . من
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السبب اخلنازير: وهلذا من عادة أعلى احليوانات هذه بني االنتشار دراسات. يكون وجدت
تشيلي يف سانتياغو يف الشوارع كالب على letonja)أجريت et al., 1974)املعدالت أن

بني كان،4%إىل1.2%تتراوح حني عام36من72%يف مأسوراً مساخل1955كلباً يف
منعدياً تشيلي. حملية جنوب يف فالديفيا إقليم يف مؤخراً أجريت دراسة كلبا30ًفحص: يف

ريفيا30ًوحضرياً التوايل16.6%و 6.6%أنووجد،كلباً على منعدية Obergكانت et al.,)

مدي. )1979 مكسيكويف لدى: نة الشعرينات150من 3.3%كان داء فحصها مت يف،كلباً
الـ احليوانات كانت فتـيال600حني يف ماراكي يف فحصها مننـزمت خالية ويال

بني. العدوى للعدوى معدالت وغرينالند60%إىل 45%وجدت أالسكا يف الكالب يف
يف. وسيبرييا الطفيلي فحصه12من7اكتشف مت األرجنتنيقطة يف لويس سان يف ويف،ا

تشيلي50من%2 يف سانتياغو يف املكسيك300من 25%ويف،قطة يف درست وعلى. قطة
الـ: العكس من قطة أي يف إجيابية نتيجة أي توجد مار120مل فايف يف . ويالنـزكي

متواترة السالعدوى واالحتاد وأوروبا املتحدة الواليات يف الكالب يف ،السابقتـيوفينسبياً
اخلنازير يف هي مما أعلى انتشار معدالت . مع
الداجنة شبه احللقة يف اجلرذان املتحدة. تساهم الواليات منعدية: يف غري الريفية ،اجلرذان

ال اجلرذان بني للعدوى عاٍل معدل وجد النفاياتتـيلكن رمي أماكن حول 5.3%(تعيش

السوفي). 1268من االحتاد أن: بقالساتـييف منعدياً 8,037من1.6%وجد وجدت. جرذاً
لبنان يف للعدوى عالية أجري36%(معدالت مسح وكندا) 1952يف الربيطانية كولومبيا ويف

وبنما. )1951يف%25( واإلكوادور كوستاريكا من كل يف أجريت دراسات أظهرت
وف الرباز،ويالنـزوبورتوريكو يف وساوباولو سانتوس يف  (,Paim and Cortesيلوحديثاً

سلبية)1979 نتائج الشعرينة. أظهرت فحص تقريباً الدراسات كل طريقة،استخدمت وهي
الطفيلي لكشف جداً حساسة جداً،ليست منخفضة مستويات وجود استبعاد ميكن ال لذلك

العدوى تشيلي. من يف عديدة مسوحات السوافيات،أجريت يف مهم دور يعزى حيث
من28.6%و 8%كان. للجرذان كل يف منعدياً النفايات رمي أماكن يف امللتقطة اجلرذان من

التوايل على وأنتوفاجاستا ال. سانتاغو املسوحات يفتـيعكست يف1967و1951أجريت
يف للعدوى معدالت سانتياغو يف البلدية النروجيياملساخل تساويRattus norvegicusاجلرذ
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الترتيب25%و%10 يفكما. على املأسورة اجلرذان يف للعدوى عاٍل معدل يف 1983وجد
تونسيبشن مدينة من قطاعات أن. عدة اخلنازير 12.3%وجد اجلرذمن30.7%ومن

أصابتالنروجيي فاشية حول الوبائي االستقصاء يف . شخصا60ًمنعدية
الربية اللواحم هي الطبيعة يف للشعرينة الرئيسية املستودعات أن (Vulpesلثعلبا. يبدو

vulpes(املرتفعة العدوى وملعدالت لكثرته أوروبا يف بني. مهم أيضاً متواتر الشعرينات داء
لهBadgers(غرير أوجرة األرض حيتفر القوائم قصري ثديي القدمي) حيوان العامل

(Meles meles)والذئب(Canis lupus)والوشق)Lynx،فصيلة من النمر من أصغر حيوان
الربينـزواخل) رياتالسنو Sus)ير scrofa) .الدب يف العدوى من عالية معدالت وجدت
الشمايل(Thalarctos maritimus)بـيالقط القطب من أخرى ومناطق أالسكا والية يف

حتته متوسطه،وما ما بالطفيلي45%وكان أخرى،مصاباً دبيات على الشيء نفس وينطبق
ursids،و القطبية الثعالب عديدة،احلمراءوعلى الثدييات. أخرىوأنواع بني العدوى أثبتت

الفظ يف بالفقمة((odobenus rosmarus)البحرية شبيه حبري ثديي مع) walrusesحيوان
من يف 9%إىل 0.6%انتشار منخفضة معدالت ووجدت أخرى، أقدامحيتانيا وزعنفيات
املتحدة. أخرى الواليات يف: يف الطفيلي إيوا6.4واملنكمن5%اكتشف يف الثعالب من
Iowa .الربية القوارض يف الشدة منخفضة عدوى البنسلفانـي(وجدت ،العكرب
فريجينيا)وغريهاsigmodon hispidusو Holliman)يف et al., 1980) .على كافية بينة هناك

نفسها على حتافظ أن تستطيع الربية الدورة أن كل. selfsustainableافتراض مرة: على يف
قيوط أصيب األقل على منعديةcoyoteواحدة خنازير خالل من Minchellaبالعدوى et)

al., 1989( .
الصحراويةأيف قرب فقط: فريقيا الربية الدورة بني. تعرف واسع بشكل منتشر الطفيلي

الربية والبج. اللواحم واألسد والنمر أوى وابن الضبع يف العدوى النمر(أثبتت ) القط
(serval))مرقط وحشي الربينـزاخل(والعفر(Felis serval)) سنور الضباع. )ير أن يبدو

Hyaena hyaena)،(Crocuta crocutaالرئيسي املستودع كان،هي ضبعا23ًمن10فقد
جنس فحصتC. crocutaمن عندما . منعدياً

الالتين أمريكا يف اخلاصة الربية احليوانات على دراسات جتر وتشيليمل األرجنتني يف إال . ية
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تشيلي وسط برياً 2.063فحص: يف منها،حيواناً بشدةاًمصاب(المحاً 301كان بالطفيلي
عادة(قارضا1.762ًو)عادة بشدة بالطفيلي مصابة مطفولة-ليست توجد،)ليست ومل

منها أي يف بني،العدوى من وجد حني أ20يف األرجنتني يف فحصها مت ثعلباًحيواناً ن
(pseudalopex gracilis)ًومدرعا)(Chaetophractus VillosusًوقارضاGraomis)

(griseoflavusمنعدية . كانت
اإلنسان يف ال: املرض وهي سريرياً العدوى من فقط صغري جزء تكونتـييتظاهر

حيتاج. شديدة اإلنسان أن 100يعتقد يֱקظهر10  لكي املصل من غرام كل يف طفيلي
أخرى. أعراضاً أعراض مع تلتبس أو تالحظ أن دون الفرادية احلاالت من الكثري . متر

من الناجم التقليدي الشعرينات داء يف احلضانة دور احللزونيةيدوم 10حوايلالشعرينة

كبري،أيام بشكل يتغري قد إىللكن يوم بعدد،يوما43ًمن مباشرة مرتبط ذلك أن ويبدو
املبتلعة للمرض. الريقات أطوار ثالثة والنقاهةيواملع: وصفت الريقات وهجرة
convalescense .شائع غري املعوي يف،الطور شكل 15%وحيدث على ويظهر املرضى؛ من

مع بطوالتهاب وأمل وقياء وغثيان قهم مع نوعي ال . وإسهالنـيي
بعد الريقات ظهور عالمات 11تبدأ املعد 7  الطعام ابتالع من احلمى،ييوماً فتظهر

العضليةالواآل خمتلفةتـيوال،م أماكن ويف واضحة تكون العلويني،قد اجلفنني ووذمة
جداً( وواضحة جداً شائعة و) عالمة وتعرق االندفاعات. نوافضوصداع أو الشرى يظهر قد

الشكل املصابنيscarlatiniformالقرمزية املرضى من قلة عند عصبية أو تنفسية وأعراض
وخيمبدا املرض. ء من العظمى الغالبية د اليوزينيات كثرة مع البيض كثرة عن وقد. توجد

يف من 97%إىل 95.9%وجد أعلى قيم مع اليوزينيات كثرة التشيليني املرضى يدوم. 6%من
املعتدلة10املرض العدوى يف تقريباً اجلسيمة،أيام العداوى يف أكثر أو شهر يستمر قد لكن

Massive .أحياناًقد أشهر عدة الشفاء طور يف العضلية اآلالم بوزيو. تستمر وجد
عن (1993)ورفاقه النامجة العدوى حاالت احللزونيةيف إيطالياالشعرينة كثرة،يف وجد

يف املرضى100%اليوزينيات األ،من يفGيجوأضداد من، 100%النوعية عالية ومستويات
يف كيناز فسفو يفوا، 90%الكرياتني يف، 60%حلمى العضلي يف50%واألمل واإلسهال
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يف%40 الوليدة الريقات ضد أقل. 30%وأضداد الوبائية الفاشيات يف الوفيات معدل يكون
. عادة 1%من

على أجريت دراسة عن150يف الناجم الشعرينات داء من يعانون الشعرينةمريضاً
إيطالياالنلسونية يف حدثت فاشية األ: يف يفوجد العضلي يف88%مل العضالت والتهاب

يف%62 العضلي الضعف يف، 60%يف العضلي العضالت.  20%واألمل التهاب درجة كانت
اليوزينيات كثرة درجة مع مباشر بشكل املشاهد،مرتبطة العضلي الضرر ارتبط ما وغالباً

اليوزي باالرتشاح الصل. للعضالتنـيجمهرياً وثيق املفصلي األمل العضليةكان باآلالم ة
العضالت ب. والتهاب عالمة توجد األومل وأضداد السريرية التظاهرات يوجد. Eيجني مل
الوعائيات العصvascularitesالتهاب للجهاز اكتناف القلببـيأو أن. أو الشعرينةيبدو

مֱקرضالنلسونية إنذار مع رئيسي بشكل العضلي اجلهاز .(Ferraccioli et al., 1988)تصيب
عداوى الربيتوفيةيف بأعراض: الشعرينة يتجلون املرضى أن اإليطاليون املؤلفون الحظ
أخف الكرياتني،معدية من أقل األومستويات ألضداد أقل ودميومة النوعيةGيجفسفوكيناز

منرمقا يعانون الذين املرضى مع احللزونيةنة Pozio)التقليديةالشعرينة et al., 1993) .
ف عنيف جنمت احللزونيةاشية تايلندالكاذبةالشعرنية األكثر:يف السريرية التظاهرات

هي والوهن: وضوحاً العضلي واألمل العضلي منastheniaالتورم أكثر أشهر4لفترة
(Jongwutiwes et al., 1998) .

احليوانات يف مستوى: املرض عند احليوانات يف سريرية مظاهر الشعرينات داء يسبب
الطبيعة يف املوجودة كل. العدوى يف: على موتاً أو مرضاً التجريبية اجلسمية العدوى تسبب

واخلنازير والكالب والقطط احمليطية. اجلرذان اليوزينيات كثرة املنعدية احليوانات عند يظهر
عضلي وأمل وهزال وقهم . ومحى

االنتقال وطرز العدوى ع: مصدر هو الطبيعة يف الشعرينات الربيةداء احليوانات . دوى
التغذية الرمية أو والقوارض املفترسة اللواحم من الطفيلي آكالت(necrophagousينتقل

الثانية. )اجليفة وأكل صيد خالل منعدية األوىل أكل،تصبح نتيجة منعدية الثانية وتصبح
األوىل وبائية. فطائس نظر وجهة للتفسخ: من الطفيلي وجدت. مةمهputrefactionمقاومة
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احلية غالباً،الريقات البايل،واملعدية اللحم كبريdecayed fleshيف من،بشكل أكثر وملدة
التغذية،أشهر4 رميات عدوى يسهل احللقة. وهذا هذه من داجنة شبه أو داجنة حلقة تشتق

حيوانات تصاب عندما بالعدوىالربية واخلنازير والقط الكالب أو كاجلرذان داجنة شبه
املنعدية الربية احليوانات أكل الداجنة،نتيجة البيئة إىل العدوى غامبل. وحتمل ورفاقهوجد

احلياة(1999) إىل الوصول هي اخلنازير يف للعدوى االختطار عوامل أن موسعة دراسة يف
املزرعة يف الربية احلياة فطائس أو احلية للعدوى. الربية اختطاراً النفايات استهالك يشكل .ال

ال األماكن يف الداجنة البيئة إىل متتد أن الربية للدورة يفتـيميكن حديثة تقنيات تستخدم
وسويسرا اليابان مثل اخلنازير هناك. (Gotsteien et al., 1997; Yamaguchi 1991)استيالد

الربية البيئة إىل الداجنة البيئة من متتد العدوى أن على ما مانشيال: بينة (1989)ورفاقهوجد

خ بشعرينات منعدياً . يريةنـزقيوطاً
ينتقل الطفيلي أن والقطط) جيول(يفترض والكالب اخلنازير بني الداجنة البيئة يف

خ. واجلرذان من الطفيلي خنـزينتقل إىل خملفاتنـزير ابتالع طريق عن رئيسي بشكل ير
خ حلم على احلاوية ننـزاألطعمة اخلقو. يءـير يف الشعرينات داء الوع تطعمتـينازير

أعلى املساخل أو املطاعم أو املطابخ من نيئة ال20فضالت تلك من احلبوبتـيمرة تطعم
اخلنازير. فقط لعدوى آخر مصدراً اجلرذان فيها مبا امليتة املنعدية احليوانات تكون أن،قد كما

ال الربية احليوانات أو القطط أو أمتـيالكالب يف أحياناً رماتتواجد قدكن النفايات ي
للعدوى اخلنازير. تكون عداوى يفسر املنعدية اجلرذان استهالك أن هو النظريات ،إحدى

اإلنسانتـيوال يف العدوى من فاشيات تسبب بني. بدورها ترافق هناك أن صحيح
أحياناً واخلنازير اجلرذان يف العدوى من العالية تلقياملعدالت موثوقة حبوث أيضاً هناك لكن

الترافقالشك هذا اخل. (Campbell, 1983)حول أن أظهرت يكتسبنـزكما قد ير
خ من أيضاًنـزالعدوى الرباز أكل عرب آخر الشعرينة،Coprophagiaير يرقات بعض ألن

ال اخلنازير براز يف مدةتـيتطرح املنعدى اللحم االبتالع5تبتلع بعد أن،أيام وميكنها
تأكلها أخرى خنازير أخرىكما،تعدي خنازير ذيول مبضغ اخلنازير عدوى أيضاً وصفت

قليلة. أيضاً) منعدية( عملية أمهية االنتقال يف األخريني . للطريقتني
خ حلم فضالت تأكل عندما منعدية والقطط الكالب تصبح ننـزرمبا منعدـير ىيء
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بري حيوانات تأكل عندما أو منعدية جرذاناً تصطاد عندما أو مالكيها من أومقدم داجنة أو ة
ميتة داجنة املقدم. شبه الربية احليوانات حلم بأكل الشمايل القطب يف املزجلة كالب تنعدي

موئلها يف جتدها جيفة باستهالك أو اإلنسان من جداً،هلا العالية املعدالت يفسر 50%(وهذا

أكثر املنطقة) أو تلك يف الكالب بني ا. املوجودة والقطط الكالب فطائس لعدوىتنقل
أخرين جيف أكلة إىل اخلنازيروبدورها وإىل اجلرذان .إىل

املنعدية الداجنة أو الربية احليوانات بأكل بالعدوى اجلرذان املثيل،تصاب اعترب. وبأكل
طويلة ملدة الشعرينات داء وبائيات يف أساسياً اجلرذ بشكل،دور ذلك يثبت مل لكن

ا. موضوعي احملققني معظم نظر وجهة ثانويومن الوبائي الدور أن يبدو . حلاليني
عارض ثوي شرق،اإلنسان يف كما استثنائية حاالت يف إال مميتة اية الطفيلي فريقياأجيد

للضباع القتيل أو امليت القبائل بعض تقدم رئيسي. حيث بشكل البشرية العدوى حتدث
خ حلم الستهالك ننـزكنتيجة استهـير أو جيداً مطبوخ غري أو الثانويةيء املنتجات الك

اخل برية،يرنـزللحم طريدة حلم أكل نتيجة أيضاً حتدث خ. كما حلم أن واحدنـزقدر ير
يزن لعدوى100مطفول حمتمالً مصدراً يكون أن ميكن حلم. شخصا360ًكغ كان وملا

النقانقنـزاخل مصانع يف العجل حلم إىل يضاف ما كثرياً أكرب،ير الكامنة دثحت. فاألخطار
الريفية املناطق يف شيوعاً أكثر بشكل وتشيلي األرجنتني يف مصدر،الفاشيات ويكون

خ البيطريةنـزالعدوى للمراقبة بذلك خيضع ومل صاحبه قتله هي. ير العدوى ،مصادر
تقريباً دائم ال،وبشكل احملليةتـياخلنازير واملساخل واملطاعم املطابخ فضالت من ،تطعم

ال،وهي القرى النفايات،صغريةيف رمي أماكن قرب املوجودة كل. احليوانات تـىح: على
ال للعدوىتـياخلنازير مصدراً تكون قد املساخل يف معاينتها خفيفة،متت عداوى كانت ولو
املستوى،أحياناً املنخفضة الطفيلية األدواء يكشف ال الشعرينة فحص من(ألن 3أقل  1 

العضالت من غرام لكل ال. )يرقات القليلة املتقدمة الدول من واحدة املتحدة تـيالواليات
فيها عامة صحية مشكلة يشكل الشعرينات داء مما،مايزال بكثري أقل بدرجة وجوده رغم

عليه بني. اعتيد فيها 947ومن العدوى مصدر من التحقق ميكن بشرية  79.1%عزي،حالة

اخل منتجات البقر6%و،يرنـزإىل حلم اخلوالذي(إىل بلحم ملوثاً كان ،)يرنـزرمبا
برية13.9%و حيوانات بلحم آالسكا،ربطت يف حلم: خاصة نتيجة احلاالت نصف كانت
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الفظ حلم نتيجة األخر والنصف الفقمة(الدب يشبه حبري ثديي اليابان. )حيوان كانت: يف
الربية احليوانات استهالك نتيجة احلاالت الوبائي. كل النموذج نقيض أمريكاوعلى يف

وحتضري،الالتينية احليوانات ذبح عن غالباً العدوى تنجم املنازلالنقانقحيث احلصول،يف مت
اخل 81%على حلم منتجات امللوثةنـزمن أو) taintedالفاسد(ير املركزية األسواق من

مشاֲדة منافذ أو اللحوم بيع ال. حمالت املنتجات املزارعتـيتسبب من مباشرة  13.8%تؤخذ

يف املسجلة احلاالت من احلقيقة(Schantz, 1983)1981و1975فقط عن ناجم وهذا
عن: القائلة حبثاً املعاينة يوجدالشعرينةإن حيث الالتينية أمريكا بلدان معظم مساخل يف إلزامية
املتحدة،الطفيلي الواليات يف ليس . ولكن

اإلنسان احليوانات،يف يف ال،كما تواتر للفرصةيزداد كنتيجة العمر مع وشدִדا عدوى
العدوى وإعادة للعدوى املتحدة. األكرب الواليات عامي: يف بني الشدة متوسط 1966كان

عمر1970 حتت ماتوا الذين هو45لألشخاص مادة2.4سنة من غرام لكل شعرينة
عمراً،احلجاب األكرب لألشخاص الشدة متوسط أن الدراسة نفس وجدت حني 12.2هويف

غرام لكل األث. (Zimmermann and Zinter, 1971)شعرينة واألصل علىنـيللديانة تأثري
العدوى املُسبتنياف،انتشار واֱדيئيني واليهود املسلمني بني جداً منخفض الشعرينات داء نتشار

إن( يقول مذهب قريبنيجمالسبتية أمسيا العامل واية ثانية املسيح حتر،)يء معتقداִדالذين مم
اخل حلم أكل األوسط. يرنـزالدينية الشرق نسبة،ففي توجد حيث لبنان يف املرض يوجد
املسيحيني من املسلمة. كبرية األغلبية ذات البلدان يف جداً نادر أخرى. لكنه ناحية : من

اإليطاليني مثل األثنية اֱדموعات بعض عند أعلى املتحدة الواليات يف االنتشار معدالت
اخلو حلم ملنتجات تفضيلهم نتيجة والبولنديني كافيةنـزاألملان غري حرارة بدرجة املعاجلة ير

الريقات السوفي. لتخريب االحتاد اخل: السابقتـييف حلم استهالك عادة الننـزتفسر يءـير
عضلية(اململح ألياف حيوي للعدوى) الذي الرئيسية املصادر أحد املنتج هذا . كون

تقنيات ومميزاتتؤثر األطعمة من) خصوصيات(حفظ املختلفة يفالشعرينةالضروب
داء وانتشار يف. أيضاًالشعريناتوقوع البشرية العدوى وشدة وقوع يف التراجع جنم

العشرين القرن من األخرية العقود يف املتحدة تعميم،الواليات عن منه كبري جزء يف جنم
اخل حلم منتجات جتميد ميرنـزممارسة أو جتارياً لقتل. لياًنـزسواء فعالة وسيلة فالتجميد
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احللزونيةيرقات اخلالشعرينة حلم يف منتجاتهنـزاملوجودة أو كندا. ير يف التشريعات أكدت
اخل حلم منتجات أن على املتحدة األنـزوالواليات منقير جتمدم15ل أن جيب ثخناً م

مدة15بدرجة أو20م مدة30يوماً يرقات. أيام6م لقتل كافية هذه احلرارة درجات
احللزونية ال،الشعرينة يرقاتتلكن اآلصلةقتل البحريةالشعرينة الثدييات يف واملوجودة

واليابسة(واألرضية البحر الشمايل) يف القطب منطقة عيوشة. يف يرقات وجدت على،فقد
املثال تساوي،سبيل حميط حرارة درجة يف مجد دب حلم أسابيع32يف عدة حلم،م ويف

امل يف حفظ حرارةنـزفظ بدرجة كامل12ل لشهر . م
ذبح يكون حيث الربيع بداية أو الشتاء يف وتشيلي األرجنتني يف الفاشيات معظم حتدث

امل يف تواتراًنـزاخلنازير أكثر املن. ل من ويأكلون عادة النقانق باصطناع اجلريان جاتتيشارك
حد مشتركةاملصنعة وجبات خالل من . يثاً

املنطقة مثل العامل من األجزاء بعض يف الرئيسي املصدر الربية احليوانات حلم يشكل
وشرق حتتها وما الشمالية عن: فريقياأففي. فريقياأالقطبية نتجت فاشيات ثالث أن تبني

خاستهالك األدغالنـزحلم ال. (potamochoerus oorcus)ير املصدر أن فوريورغم
الربية اخلنازير حلم كان البشرية الربية،للعدوى الكلبيات هي الرئيسية املستودعات أن إال

الضباع وخاصة يبدو ما أشخاص. على عدة الشمالية القطبية املنطقة يف الفاشيات تصيب
عادة ذلك. فقط غرينالند. ورغم سجل وباء سبب و300،)1947عام(فقد . وفاة33حالة

م يكتشف الوباءمل ذلك الفظ،صدر حلم هو الحقة فاشية يف العدوى مصدر أن وجد . لكن
الفظ حلم استهالك نتيجة أالسكا يف بعد فيما أخرى فاشيات Margolisوصفت et al.,)

املنخفضة.)1979 بالشدة هذه العرض خطوط يف السريرية للحاالت النسبية الندرة فسرت
الربية احليوانات يف الطفيلي منطقة. للداء خارج البشرية الشعرينات داء من حاالت حدثت

الشمايل الدب،القطب حلم العدوى مصدر يف5%جنمت. وكان البشرية احلاالت من
عامي بني اللحم هذا مثل تناول عن املتحدة . (Schantz, 1981) 1967  1981الواليات

العفر حلم أو الدب حلم عن النامجة العدوى الربنـزاخل(تلعب وبائيات) يير يف متزايداً دوراً
األوربية البلدان من كثري يف يف،املرض الطبيعة هذه من فاشيات وصفت وقد

السوفيوتشيكوسل واالحتاد السابقة Ruitenberg)السابقتـيفاكيا et al., 1983) .كان
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الدب58هناك حلم استهالك نتيجة تشيلي يف الشعرينات داء من  (,Wang and Luoحالة

اليابان87و1981) . (Yamaguchi, 1991)يف
املرض وبائيات يف احليوانات والداجنة: دور الربية احليوانات عدوى الشعرينات ،داء

أوتـيوال جيداً مطبوخ غري أو ينء حلم تناول نتيجة عارض بشكل اإلنسان إىل تنتقل
اللحم هذا حيواووه. منتجات الطعامنـيمرض عن ناجم  food originatedاملصدر

zoonosis .
صعب: التشخيص الشعرينات لداء السريري نوعية،التشخيص غري أعراضه وألنه،ألن

ال مثل شائعة عدوائية أدواء الوافدةنـزيشبه الفرادية. لة أو الفردية احلاالت تلتبس ما غالباً
أخرى أمراض الوبائية،مع بالظروف التشخيص دعم ميكن الستهال(لكن حديثة قصة كمثل

خ مشاֲדةنـزحلم أخرى حلاالت املتواتر واحلدوث دب أو اليوزينيات،)ير كثرة وبإثبات
األياحمليط وزيادة النـزة الكرياتتـيميات تثفل سرعة وزيادة العضالت ضرر إىل تشري
الريقات. احلمر فيها تشاهد عضلية خزعة من نوعي تشخيص على احلصول نادراً،ميكن لكن

ال هذه تستخدم الستما فقط وتربر حمدودة فائدة وذات مؤملة ألا اإلنسان يف عادبتقنية
وال الكوالجني الشعريناتتـيأمراض داء مع . تلتبس

اخت وكثريةبتتوافر دقيقة وجزيئية مناعية املفضلة. (Ko, 1997)ارات االختبارات
ومقايسة الالمباشر املناعي التألق هي البشرية العدوى امللتشخيص املرتبطاملمتز ناعي

الكهربائيو)إليزا(مينـزباأل املناعي سلسلةimmunoelectrotransferالناقل وتفاعل
ونوعيتها،البوملرياز حلساسيتها غري.وذلك مزائج باستخدام يوصون املؤلفني بعض مازال

كمستضدات Sandoval)حمدودة et al., 1995)،املستضد أن على قوية بينة هناك لكن
االختباراتاملستخد وحساسية نوعية يف حاسم املرض،م يكتشف سوف درجة أي وإىل
مستضدات،(Homan et al., 1992)مبكراً استخدام اجلدد املؤلفون يفضل لذلك ونتيجة

جداً التحديد(حمددة بن. )جيدة التقنية(1997)ورفاقهقارن مع الالمباشر املناعي التألق
الكيميائية النسيجية بينهمانـزاألاملناعية قوياً رابطاً ووجد التقنية. ميية أظهرت

اجلوانب. 93%ونوعية 100%حساسية ومتعدد حساساً إليزا ألنه) متقلباً(versatileيعترب
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الغلوب من املختلفة األصناف املناعيةليكشف . ينات
جنم فاشية خالل دراسة وأصابتتيف دب حلم خبزعة92%(شخصا58ًعن إثباִדم مت

أضداد: )ضليةع إليزا لأليجاًكشف من 100%يفGنوعية األول الشهر يف احلاالت من
األ،املرض احلاالت86%يفMيجوأضداد هذه. من عاليةاستمرت مئوية نسبة يف األضداد

ح احلاالت الدراسة11تـىمن بعد ك. شهراً األكما أضداد كشف أيضاً املمكن من Aيجان

أاتـيوال- معديافترض منشأ املرض 62%يفمن من األول الشهر يف املرضى . من
املرحلة تلك يف الديدان مبضادات املرضى معاجلة ميكن ألنه مهم اخت. اكتشافها التألقبكان ار

ما لدرجة حساسية أقل الالمباشر أكرب (95%)املناعي بسرعة سلبياً أصبح  (van Knapenلكنه

et al., 1982( .التفاعال حتتاجمشكلة أا هي البيولوجية املناعية لتظهر3ت تقريباً أسابيع
سنوات أو أشهراً احلديثة،وتدوم العدوى تفريق على والقدرة املبكر التشخيص يعوق وهذا
املديدة العدوى املشكلة. عن هذه مستضدات: وحلل لكشف إليزا من تقنيات صممت

املريض،الطفيلي دم يف األضداد عن جتريوجد. بدالً بشكل املنعدية اجلرذان يف بـياملستضد
العدوى من الرابع اليوم من املرضى،ابتداء ثلث البشر(ويف من) من الثالث األسبوع اية يف

Dzbenski)العدوى et al., 1992) .املرضى هؤالء عند احلساسية كانت 100%عندما

داء.96.8%والنوعية مع متصالبة تفاعالت هناك وداءcappillariasisارياتعالشָק(كانت
األالفغم وداء اخلصية متأخرات وداء strongyloidiasisMahannopسطوانياتيات et al.,)

عين. )1995 أخذ األضدادتنيجيب عيار يف التبدالت ملشاهدة أسبوعني بفارق الدم من
األخرى األمراض يف فعالةتـيوالكما عدوى إىل تشري . قد

الطرق احليواناتتستخدم يف العدوى لتشخيص الشعرينة: املباشرة فحص واهلضم،مثل
الالمباشر،االصطناعي املناعي التألق مثل البيولوجية املناعية ويسترنلطخووإليزا،والطرق ،ة

مثل اجلزيئية البيولوجيا البوليم: تقنيات سلسلة األشكالريتفاعل املتعدد الدنا وحتليل از
العشوائي وخالفاً. Randam amplified polymorphic DNA analysis(RAPD)املضخم
البشرية فيهاتـيوال،للعدوى ضرورياً املبكر التشخيص لتشخيص،يكون حساسحنتاج

العدوى من عشر السادس اليوم بعد إال معدية تصبح ال الريقات ألن اخلنازير يف . فقط
اخل للحم البيطرية املعاينة يف الشعرينة فحص تعليبنـزيستخدم ومؤسسات املساخل يف ير
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البلدان من العديد يف العدوى. اللحم تظهر وال جداً حساسة ليست لكنها سريعة عملية وهي
عام. اخلفيفة السويد عام1961يف أملانيا عدة:  1967ويف اكتنفت وبائية فاشيات حدثت

خ حلم تناول بعد احلاالت من خنـزمئات حلم ومنتجات لفنـزير خضع الشعرينةير . حص
ميكن الشعرينة فحص أن اخلرباء بعض توجدهقدر عندما العدوى أكثر3كشف أو يرقات

فقط العضالت من غرام آخرين. لكل وحسب هو: ولكن لكل10الرقم أكثر أو يرقات
وأرخص. غرام بكثري فعالية أكثر االصطناعي اهلضم للنظم،طريقة مالئمة وغري بطيئة لكنها
يفو الصناعيةاإلجراءات التعليب ومؤسسات الكبرية بشكل. املساخل حساسيتها تعزى

بـ أكرب عينة الستخدام 100رئيسي الشعرينة50  فحص يف املستخدمة من ولذلك،مرة
الطريقة هلذه عملي تعديل إجراء احلجاب،اقترح أعمدة من عينات مزج من يتكون والذي

pillaar25لـ املصدرنـزخ 20  من املركبة. نفسهيراً العينة يف الشعرينة وجدت ،إذا
عينة خ 50  100فيؤخذ لكل احلجاب بصلة نسيج من وتفحصنـزغ فنشنرييلو. ير قارن

الالمباشر (1998)ورفاقه املناعي والتألق االصطناعي واهلضم الشعرينة فحص يفإليزاوبني
كانتنـزخ116 املباشر الطفيليات علم تقنيات أن ووجد منيراً بكثري حساسية أقل

الالمباشرة العدوى،التقنيات شدة تكون عندما املناعي التألق من حساسية أقل إليزا وأن
والوقت. منخفضة املوارد يف ملموس توفري مع املساخل يف ليستخدم إليزا أمتتة متت . لقد

الكاذبة اإلجيابيات من العالية النسبة هي االختبار هذا عوائق متو،) 15%حوايل(إحدى قد
املنقاة املستضدات باستخدام العائقة هذه على حتليل. (Gamble et al., 1984)التغلب أظهر

األ املتعدد العشوائيالدنا املضخم يف 100%إىل 88%ونوعية 100%حساسيةRAPDشكال
الطفيلي من واحدة يرقة Pozio)كشف et al., 1999).

يكون: املكافحة أن برنامجيب أي يفهدف واستئصاهلا العدوى إنقاص هو للمكافحة ج
املتـيوال،اخلنازير حلمها البشريةيشكل للعدوى الرئيسي القاضي. صدر الشرط أثبت لقد

احلرارية اخلنازير) م100(باملعاجلة املقدمة املطابخ أو املساخل أدخللفضالت والذي
احلويصلي الظاهر الطفح الستئصال محلة من اخلنازيرvesicular exanthemaكجزء ،يف

اخلنازير املتحدةوكولريا الواليات يف الشعرينات داء مكافحة يف فائدته كل. أثبت : على
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التشريع هذا مع املطاوعة من التأكد جداً الصعب دائماً،من مֱקرֲקضية النتائج تكون ال . لذلك
يف الالتينية أمريكا بلدان بعض يف الشعرينات داء مشكلة الصغريةتتركز الريفية املزارع

املبـيترتـيال أو املطاعم خملفات وتطعمها قليلة هذه،نازلخنازير مراقبة جداً الصعب من
بيطرية،املزارع مراقبة دون املزارعني قبل من تذبح اخلنازير أن التثقيف. كما حيسن قد

جزئياً ولو الوضع اجلمهرة هلذه ه. املستمر البشرية للعدوى أخر يفمصدر املوجودة اخلنازير و
توقف أن واحمللية الصحية املؤسسات على جيب وهنا البلدة؛ أو القرية نفايات رمي أماكن

املمارسة . هذه
الشعرينة فحص أخرىيوالذ،أظهر وبلدان وتشيلي األرجنتني يف املساخل يف أنه،جيرى
اجلمهرة حتصني يف الكثري. فعال تتطلب وكلفته حساسيته أن بشكل،ورغم جيرى عندما

اجلسيمة،صحيح العدوى ضد املستهلك حيصن أنه بكثري. إال كفاءة أكثر اهلضم طريقة
النامية البلدان يف الصغرية للمؤسسات مكلفة لكنها الكبرية املساخل يف اآلمال. وأرخص تعقد

املؤت اجلزيئية البيولوجية أو املناعية االختبارات تطبيق . مةتعلى
ا املستوى حلم: لفرديعلى أكل عن باالمتناع العدوى يتجنب أن لإلنسان ميكن

بيطريةنـزاخل معاينة دون املشبوه املنشأ ذات اللحم هذا منتجات أو حلم. ير إخضاع ميكن
ال اللحم هذا منتجات الشعريناتتـيأو لتخريب عمليات لعدة تعاين بدرجة. مل الطبخ

الطفيليات57 لتعطيل كاٍف من أكثر اخلحتو. م حلم هذه احلرارة درجة الينءنـزل ذا،ير
وعتيم أبيض إىل الشفاف وشبه الوردي اللحم. اللون قطع مع خاصة حيطة أخذ جيب
اخل حلم وقطع األضالع من املأخوذة املفرومنـزاملشوي حلم) الشְקرֲקحات(ير ونقانق

دائماً،يرنـزاخل كاف بشكل تطبخ ال أا القريبة،حيث األجراء العظموخاصة حيبذ. من ال
تسخن ألا امليكروويف أفران منبشكلاستخدام أجزاء يف احلية الطفيليات وتترك متفاوت

بدرجة. اللحم اللحم بتجميد الشعرينات تتخرب مدة15كما بدرجة20م أو م30يوماً
من6مدة أقل اللحم قطع مادامت ثخنا15ًأيام لي. سم والتجفيف والتمليح ستالتدخني
اخلقطر حلم يف الريقات لقتل موثوقة الربية. يرنـزاً احليوانات حلم يطبخ أن هو،جيب وهذا

الشمايل القطب يف الريقات لتخريب املوثوقة الوحيدة .الطريقة
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المـراجـع
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الشعرية األسطونيات TRICHOSTRONGYLIASISداء

ICD–10 B81.2

الشعرية: املترادفات األسطونيات . )Trichostrongylosisوtrichostrongylidosis(داء
من: لسببياتا أنواع عدة هي الشعريةاألسطونيةجنسمناملمسوداتالعوامل

Trichostrongylusاألتـيال والبقرياتتقطن واملاعز اخلروف ومعدة الدقيقة وأحياناً،معاء
اإلنسان أو أخرى وبرية داجنة حيوانات األن. تصيب اإلنسانواعاستعرفت يف : التالية

األفعوانية الشعرية الشرقيةوT. colubriformisاألسطونية الشعرية T. orientalisاألسطونية

الزجاجية الشعرية اخلرطوميةT. vitrinusواألسطونية الشعرية T. probolurusواألسطونية

املتقلبة الشعرية القصريةT. capricolaواألسطونية الشعرية T .brevisواألسطونية

األليفة الشعرية الكلسيةT .affinisواألسطونية الشعرية T.calcaratusواألسطونية

الفأسية الشعرية الشعريةوT. axeiواألسطونية من.T. skrjabiniبنيةاجالسكراألسطونية
األنواع بني التفريق وليس. الصعب اجلنس على البشرية احلاالت قصص تدل ما وغالباً

اإلنسان. األنواع يف أخرى شعرية أسطونيات أحياناً يوجد،وجدت احلاالت تلك بني ومن
عن نامجة وواحدHaemonchus contortusاملتلويةاحملجنيةثالثة أستراليا الربازيليف يف ،ة
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إيران يف عن. وواحدة األوستريتاغيةوحالتان إيرانOsteragia osterttagiاألوستريتاغية يف
أذربيجان يف عن،وواحدة نامجة أيضاO. circumcinctaًاألوسترتاغيةوواحدة أذربيجان . يف

قصرية طفيليات الشعرية طوال1ًتقيساألسطونيات أقل أو كاهلدب،سم لذلك،ورفيعة
الرؤية صعبة بسيطة. فهي فوهة عن عبارة التطور،الفم جيد للجماع كيس هلا . والذكور

مباشرة تطورها أو. دورة يوم يف األول الطور يرقة وتتحرر الثوي براز مع الطفيلي تطرح
والتهوية والظل والرطوبة احلرارة من مالئمة ظروف يف املعيشة. يومني حرة الدودة مما،هذه

الصغريةجيعل املتعضيات أو العضوية الفضالت على وتتغذى التربة يف وبسرعة. بيتها تنسلخ
الثاين الطور يرقة أيضاً،إىل احلرة املعيشة املعدية،ذات الثالث الطور يرقة إىل تنسلخ مث

خالل. للثوي املعدية الريقة تتطور أن وتنضجأميكن الثوي، بواسطة ִדضم عندما فقط سبوع
املرح املعديةإىل أو املعوية املخاطية مع وثيق متاس يف البالغة البيوض،لة بإنتاج وتبدأ تقترن

العدوى من الرابع األسبوع . أثناء
واحلدوث اجلغرايف طفيلي: التوزع الشعرية جداًاتاألسطونيات للمجتراتشائعة

العامل،الداجنة أرجاء يف البشري. ومتوزعة الشعرية األسطونيات داء فراديحيدث . بشكل
جداً خمفض اֱדترات،عادةاالنتشار مع وثيق متاس يف الناس يعيش حيثما تكون،لكن وعندما

مالئمة غري الصحية املتنقلةالظروف اֱדتمعات يف عاليةكما معدالت حتدث أن ميكن
العدوى كانت. من إيران يف املوجودة البشرية االنتشار الشمايل 7.5%معدالت اجلزء يف
و أصفهان69%  85%للبالد السودان. يف جنوب منعدياًطفالً 275من 2.50%كان: يف

(Magambo et al., 1996) .يساوي: 1993يف للعدوى معدل األسطونيةبنوع 1%وجد
فلسطني99يفالشعرية يف تايلندياً جنوب. )إسرائيل(عامالً جمتمعا19ًدرس: ثيوبياإيف
اֱד 0.3%وكان هذه منعدياًمن املفحوصة Birrie)تمعات et al., 1994).عينة52.552يف

كوريا مجهورية يف سول مشفى يف مفحوصة أن: براز بيوض 0.1%وجد األسطونيةحتوي
lee)الشرقيةالشعرية et al., 1994) .من5وجدت: سترالياأيف فحص 46.000حاالت
. (Boreham et al., 1995)سريري

املوطو متفرقةاملناطق الباسفيك،نة إىل املتوسط من آسيا خاص بشكل واملناطق،وتغطي
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السوفياآل االحتاد من متنقلةتـيسيوية قبائل توجد التزال حيث يف. السابق املواقع بعض يف
ح: العراق منعديني25%تـىوجد السكان كوريا.من مناطق بعض يف جداً شانعة العدوى

إفريقيا من أقسام ويف وزميبابويواليابان الدميقراطية الكونغو مجهورية . مثل
و أملانيا يف البشرية العدوى أيضاًأوصفت وهنغاريا األمريكيتني. ستراليا العدوى: يف أثبتت

واألرغواي املتحدة والواليات والبريو وتشيلي الربازيل الربازيل. يف من75وجدت: يف حالة
بأنواع الشعريةالعدوى مفحوصاً 46.951يفاألسطونية تشيلي. شخصاً شخصت: يف

بني45 1967حالة بني17ووجدت1938  إقليم 3.712حالة يف مفحوصاً شخصاً
بني 1971فيالدليفيا  1966.

اإلنسان يف والصائم: املرض عشري اإلثنا يف الطفيلي أو. يتوضع عرضية ال العدوى
عادة إلمت،خفيفة اֱדراة الربازية الفحوصات يف أخرىوتكشف طفيليات تشخيص يف. ام

الطفيليات من مئات بضع مع احلادة واضطرابات:العدوى العابر اليوزينيات كثرة يوجد قد
اإلسهال مثل البطنـي،هضمية الوزن،األمل أحياناً،فقد خفيف دم فقر يالحظ تدوم.قد قد

معاجلة دون تركت إن سنوات بضع اإل. العدوى عند السريرية الصورة تدرس جيداًمل نسان
حتديدها الصعب املنعديني،ومن األشخاص يف عادة موجودة الطفيليات من أخرى أنواع ألن

الشعرية األسطونيات . بداء
احليوانات يف من: املرض خمتلفة أنواع معديةالشعريةاألسطونيةتشكل طفيليات مع
امل أخرى ألجناس الدومعوية واألمعاء املعدة اللتهاب اإلمراضي الطفيليعقد أو ري

اللحم. للمختربات يف كبرية خسائر يسبب ألنه االقتصادي بأثره هام ،واحلليب،املرض
الصوفإو املوت،نتاج يسبب . (Barriga, 1997)وأحياناً

املختربات ال: يف املعوية الظهارة خاليا تكاثر الشعرية األسطونيات شكلتـييسبب تغري
بروتينات،الظهارة بترشيح اللمعةوتسمح إىل Hoste)البالمسا et al., 1995) .أن يبدو ال

اإلنسان يف حيدث ال،هذا الطفيليات من القليلة األعداد بسبب كثرة. يؤويهاتـيرمبا
أيضاً احليوانات يف شائعة غري احمليطية . اليوزينيات

االنتقال وطرز العدوى الشعريمستودع: مصدر الداجنةةاألسطونية اֱדترات هي
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كل. الربيةو الشعرية،على والشرقيةاألسطونية بشري، قليلةيوجدطفيلي أحيان يفيف
يف. ألغناما األنواع هذه الاتوجد املناطق يف خاصة البشر بني وتنتقل فيهاتـيسيا، تستخدم

الزراعة يف كمخصب البشرية الربازية الشعرية. املادة هياألسطونية يفالنوالشرقية املسيطر ع
البشريةالعد القصرية. وى الشعرية اليابانهياألسطونية يف وصف بشري آخر حتدث. نوع

اإلنسان يف أقل فرادية حاالت املنشأ احليوانية االنتشار،األنواع من مناطق وجود رغم
أنواع. املرتفع عدد حمددةتـيالالشعريةونيةطاألسيتنوع مناطق يف اإلنسان ففي. تعدي

بإيران املنطقةوجد: أصفهان يف الريف سكان يف خمتلفة أنواع سبع .ت
التربة هو العدوى تتربز،مصدر حني البيوض ترسب املنعدية اֱדترات تنعدي. حيث

امللوث املاء أو الطعام تناول طريق عن فموياً واإلنسان العدوى. احليوانات اإلنسان يكتسب
النيئة اخلضار تناول طريق عن رئيسي األم. بشكل تلوث القد اֱדتراتتـيطار براز جترف

الشرب مياه مصادر املياه جتمعات إىل وتنقلها والتماس. املنعدية الطعام نظافة نقص يسهل
اجلماهر بني الشائعة اֱדترات مع االوثيق املستوى ذات قتصاديالاوجتماعيالالريفية

املوطنة املناطق يف االنياملنخفض الروث. تقالسهل استخدام يسهل وقودقد أو كمخصب
أيضاً .العدوى
العدوىالقد: التشخيص أعراضيني،تالحظ ال املرضى كثرة،ألن يبدون أحياناً

خفيفة معوية معدية اضطرابات أو فقط احمليطية غالباً. (Boreham et al., 1995)اليوزينيات
آخر طفيلي عن البحث عند صدفة التشخيص يتم باستعر. ما الطفيلي التأكيد افيثبت

الرباز يف مباالشعريةاألسطونيةضوبي. البيوض أخرى أجناس سبع أو لست متاما مشاֲדة
اإلنسان: فيها يف املوجودة البيوض. األنكلوستومات زرع الضروري من يكون قد لذلك

الثالثة الطور يرقة اجلنسوإلنتاج لتعيني احليوية خصائصها األنكلوستومات. دراسة حال يف
بيوضالبي: البشرية من بكثري أصغر 75(الشعريةةاألسطونيوض 45ميكرومتر56   36 

مقابل 95ميكرومتر 50ميكرومتر 73  . )ميكرومتر 40 
تشخص ان املعدةاميكن البيوضولتهاب وعد إجياد طريق عن اֱדترات يف الطفيلي األمعاء
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الرباز عدد،يف لتحديد فعالية أكثر اجلثة تشريح الولكن املعديةنوع . طفيليات

البيئة: املكافحة تصحح حتسيني من البشرية العدوى ملنع الوقائية اإلجراءات تتألف
الشخصيةوالطعامو املوطونة. الصحة املناطق اخلضار: يف تناول جتنب احلكمة األطعمةومن

ال األخرى الطفيليتـيالنيئة بريقات تتلوث املشتبهةوقد الشرب مياه . غلي
احليو امللوثة: اناتيف املراعي إبقاء حنو املكافحة إجراءات يفوتوجָקه املنعدية احليوانات

األخفض للحيوانات. مستواها جيد قوت على حيافظ أن جيب الغايات هذه جيب. لتحقيق و
احليوانات يف الطفيليات تراكم ملنع السنة من مناسبة أوقات يف للديدان طارد دواء إعطاء

. املراعيو
جـعالمـرا
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حيوانـي أصل من المֱקسְקلكات داء
TRICHURIASIS OF ANIMAL ORIGIN

ICD-10 B79المسلكات ICD- 10  B79 Trichuriasisداء

املسلكات: املترادفات .(Trichocephalosis, Trichocephaliasis)داء
امل: السببيات داء هوعوامل الذئبيةسلكات ،ياتالكلبيفTrichuris Vulpisاملسلكة
ثانوي اخلنـزيريةوبشكل اخلنازيرT. suisاملسلكة الذيل. يف الشعرية T. trichurisاملسلكة

واهلبار والنسانيس الشمبانزي يف ويتواجد اإلنسان على يتطفل نوع كل. Lemurهي ،على
انتقاهلا أن على دليل يوجد يفنـييوااحلال اهلبار يف إال خاصةاملصدر حقيقة. ظروف رغم

اسمأ الذيل: ن كالشعرة"نـييعالشعرينية رفيع هو" ذيل الطفيلي جسم من الرفيع فاجلزء
الواقع يف مصطلح،الرأس مؤلفني عدة يفضل السبب الرأس"وهلذا الشعرية
Trichocephalus "ًمورفولوجيا مسلكة. الصحيح اسم أن مالحظة جيب الذيل(بينما )شعرية
فإن أفضلية املؤلفنيله الرأسخدميستبعض الشعرية مصطلح كفئةTrichocephalusخطأ

. تصنيفية
األعوراملسلكةتعيش والربيةيف الداجنة للكلبيات الغليظة لألمعاء اֱדاورة . واألجزاء
7.5تقيس طوال4.5ً  بـ،سم ثخانة أكثر اخللفي األمامي52والقسم القسم من ،مرة

اجلنس هلذا بالنسبة النمطي هو باسمول،وهذا إليها اإلنكليزية األدبيات أشارت فقد ذلك
السوطية(السوطاء جداً. )Whipwormالدودة طويلة شويكة معمم11مم8،للذكر

أيضاً جداً طويل التـي. غالف البيوض اإلناث أنواع،تنتج كل تشبه،املسلكاتيف
بيض،الليمون القشرةيةوفهي قطبيتني،مسيكة سدادتني 90تقيس،هلا ميكرومتر 72 

40 متر32  . ميكرو
اخلنـزيريةتعيش املعاملسلكة من القريبة واألجزاء األعور الداجنةىيف للخنازير الغليظ
50تقيس. والربية طوالً 30  الذكر،سم شوكة األنثى 2  203تقيس بيضة وتقيس مم

56 متر50  25ميكرو . ميكرومتر 21 
الشعريتعيش املعالذيلةاملسلكة من القريبة واألجزاء األعور وبعضىيف لإلنسان الغليظ
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الدنيا يف. املقدمات مثيالִדا حجم نفس والبيوض والشويكات اخلنـزيريةللديدان املسلكة
(Borriga, 1997).ألن خمتلفة ألنواع الطفيليات هذه تنتمي أن اخلنـزيريةجيب هلااملسلكة
كروموزومات الشعريةو) صبغيات(ست عدوىالذيلاملسلكة على قابليتها فقط؛ أربعة هلا
ضعيفة خمتلفني فإن. أثوياء ذلك ميكن،ومع ال أنه على أصروا النوعني قارنوا الذين املؤلفني

مورفولوجية أساس على .(Barriga, 1982)تفريقهما
أنواع كل يف التطور دورة يطرح: سلكةاملتتشابه الذي بيوضها األنثى اخلارجتضع إىل

الرباز خاللو. مع الالقحة تتطور والتهوية والظل واحلرارة الرطوبة من مناسبة ظروف حتت
املعدية األول الطور يرقة إىل البيضة داخل أكثر أو البيوض. أسبوعني هذه الثوي يهضم عندما

املع يف الريقة اخلبايا،الدقيقىتتحرر يف 14مدة(Crypts)تستقر اللمعةتع،يوماً 10  إىل ،ود
املع إىل أشهرىوتنتقل ثالثة حوايل يف بالسرء وتبدأ تنضج حيث السابقة. الغليظ الفترة

اللظهور و 70  90هييةلذئبللمسلكة الكالب يف اخلنـزيريةيوماً 45للمسلكة يوما41ً 
اخلنازير الشعريةو. يف اإلنسان1  3 الذيلللمسلكة يف الذتعيش. أشهر 16ئبيةاملسلكة

و الكالب يف تقريباً 5اخلنـزيريةاملسلكةشهراً اخلنازير 4  يف تقريباً . أشهر
واحلدوث اجلغرايف احليواني: التوزع النوعان الذيلاملصدرايوجد الشعرية يفواملسلكة

العامل بالتربة: وعموماً،أرجاء املنتقلة الصفريات لتوزع مشابه الصفر،توزعها السهميمثل
والقطط(Toxascaris leoninaدياألس اخلنـزيري،)الكالب ،)زيرااخلن(suunالصفر
اخلراطينـيو عن). اإلنسان(الصفر ناجم أنواعوهذا الصְקاملسلكةأن حتتاجفَوأنواع ر

املعدية يرقاִדا تتطور لكي جداً مشاֲדة بيئية معظم،لظروف يف متماثلة للثوي االنتقال وآليات
درجاتكالمها. احلاالت يف انتشاراً وأقل والدافئة الرطبة املناخات يف عايل انتشار ذو

املعتدلة الرطوبة أو متواجدة(ونادرة. احلرارة غري الباردة) أو أو واحلارة اجلافة املناخات يف
. جداً

الذئبية الكالباملسلكة يف جداً األطباء. شائعة إىل احملْضرة الكالب يف العدوى انتشار
20%بنيالبيطريني الشاردة،عادة %10  الكالب والية:مثالً. تقريباً 40%ويف يف

املتحدة الواليات يف منعدياً 2.737من28%كان: نيوجرسي املفحوصة الكالب يف. من
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االنتشار: نيويورك ديترويت 31%كان العدوى.  52%ويف من األوىل احلاالت سجلت
عن النامجة بارجيا.1956يفالذئبيةاملسلكةالبشرية من (1982)مجع 34(تقريرا40ًأكثر

منمن عام1980حتـى) فيتنامها عن2000وحبلول التبليغ إضافية8مت يف: حاالت واحدة
املتحدة الواليات يف جثة يف)(Kenney and Yermakov, 1980تشريح مسح يف مخسة ،

أصابتا،(Singh et al., 1993)اهلند سريريتني اهلندوحالتني يف Mirdhaطفلني et al.,)

أن.)1998 املالحظ عام3من قبل لـ1980حاالت الرباز فحص يف وجدت .  1.710قد
نيويورك والية يف الـ. مريضاً يف34وجدت فيتنام يف مفحوصا276ًحالة ،شخصاً

سيغ قبل من املسجلة اخلمسة احلاالت مدروسا83ًيف (1993)ورفاقهووجدت يف. شخصاً
األ االنتشار: مثلةهذه التتابع0.6و 0.2%  12.3%كان كل. على يؤخذ،على أن جيب

الرباز يف البيوض كمية بقياس يكون اإلنسان يف الذئبية املسلكة تشخيص معظم أن ،باحلسبان
موثوقةتـيال تكون ال عليها(قد ذلك. متاماً) يعول من أكثر متخصصاً،بل مدرباً تقنياً فإن

ال اليالقد البيوض أن املعتادتـيحظ من أكرب من،يراها الكثري تكتشف ال قد لذلك
عن النامجة البشرية العدوى الذئبيةحاالت . املسلكة

اخلنـزيرية اخلاملسلكة يف عادةنـزشائعة انتشار،ير البالغة 2%  5%مع احليوانات يف
الرضيعة15%  40%و اخلنازير حم 1938  1940يف. يف ناجأجريت غري لعدوىحاوالت ة

جتري بشكل اخلبـيالناس متطوعان. يريةنـزبالطفيليات انعدى السبعينات درست،يف كما
خمترب عامل يف عارضة عدوى يف. الحقة منخفضة خبصوبة بيوض بضع الثالثة األشخاص مرر

84 اإلنسان،(Borriga, 1982)يوما11ً  عدوى إمكانية الدراسات هذه وثقت فيما
اخل أمهي،يريةنـزبالطفيليات أن معروفةتإال غري العلمية كل. ها اهلادفة: على التجارب فشلت
اخل الشعريةيرنـزلعدوى واضحةإبالذيلباملسلكة عدوى .حداث

واحليوانات اإلنسان يف والكلبيات:املرض اإلنسان يف جداً متشابه املسلكات . داء
املرض من شيوعاً أكثر ا،العدوى الشبابوأكثر األشخاص يف يوجد. نتشاراً العدوى،قد يف
الطفيليات من كبرية بط،بأعداد أحياناًنـيأمل مدمى يكون قد وإسهال توجد. واتفاخ ،قد

األطفال يف جداً الثقيلة العدوى الطفيليات(يف آالف أو مثا،)مئات شديدنـيزحري
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مستقيم رئيسي. وهبوط بشكل اجلسيـم الطفيلي الداء املداريةحيدث األقاليم يف،يف
5األطفال عادة 2  أخرى وكائنات معوية بطفيليات واملنعدين عادة التغذية السيئي . سنوات

األطفال هؤالء بني شائعة عالمات التراب وأكل الدم البشرية. فقر العدوى حاالت أغلب
الأعراضيةباملسلكة املصدر يعا،احليوانية منـيأو اضطرابات من مبهمةاملرضى عوية

فقطو معتدل . إسهال
االنتقال وطرز العدوى املصدر:مصدر احليوانية األنواع الكالبوهللمسلكةمستودع

األخرى الربية اخلنازير،والكلبيات ببيوض. ورمبا امللوثني املاء أو التربة هي العدوى مصدر
هو. الطفيلي االنتقال الدو-طرز يف املنشأاكما األرضية األخرىgeohelminthiasesدات

املعدية بالبيوض امللوثة األيدي أو الشراب أو الطعام يف البيوض سابقاً. تناول ذكر ،كما
لبيوضاملسلكةبيوض املناخية املتطلبات نفس األماكنالصفرهلا نفس يف حتدث لذلك . ؛

كل املناخيةاملسلكةبيوض،على للظروف حساسية احلرارة،أكثر درجة الثابتة22ويف م
يف املعدية الريقة بني،يوما54ًتتشكل متموجة حرارة درجة يف و6أما م24وم24م

العمليةف للجفاف210تستغرق مقاومة أقل أيضاً وهي واملطهرات،واحلرارة،أيام،
ح. الكيمياوية احلياة قيد على أسبوعني من أكثر البيوض الرطبةتـىتبقى البيئة . يف

دراس أنأظهرت سويسرا يف اֱדراة التربة تلوث فيها 16%ات الكالب براز عينات من
الكلبيةبيوض من،Toxocara canisالسهمية أقل بيوض1%لكن الذئبيةفيها املسلكة

(Tost et al., 1998) .نيجرييا يف كانت10%  20%أنوجد املالعب تربة عينات من
ببيوض اخلراطينـيملوثة الكلبيةبال8%و،الصفر الذئبية4%وسهمية  (,Umecheباملسلكة

1989(.
العدوى حتدث مثل،عادةباملسلكةلذلك البيئة لتلوث ثابت مصدر يوجد ارغص: حيث

املنعد األرضيناألطفال على يتربزون داء. الذين يف هام واخلنازير الكالب دور أن اليبدو
البشري . املسلكات
إث: التشخيص على التشخيص الربازيعتمد يف النموذجية البيوض وجود تفريق. بات ميكن
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الذئبيةبيوض 90(املسلكة اخلنـزيريةأو) ميكرومتر 32  40ميكرومتر72  املسلكة
التع. حبجمها أن املورغم هذه على معهوديزيل غري بيوض. ة تفريق ميكن ةلكساملال

إنا. الذيلالشعريةةسلكاملعناخلنـزيرية تفريق بيوضهاميكن حبجم األنواع هذه ث
ذكور. داخلها متييز ذكورالذئبيةاملسلكةميكن الشعريةواملسلكةاخلنـزيريةاملسلكةعن
الشويكاتالذيل . حبجم

البشريداءيتطلب: املكافحة الدواملسلكات كل يف املنشأاكما األرضية -دات
للفضالت املالئم التصريف خالل من البيئة صحة التربة) للرباز(حتسني تلوث ،لتجنب

الشخصية الينء،والصحة الطعام املشبوهة،واأليدي،وغسل املياه وتنقية وألسباب. والغلي
املصدر:جلية احليوانية األمراض حال يف صعب للرباز املالئم التصريف معاجلة. إن ميكن

البيئة تلويث من ملنعها املنعدية احليولكن،احليوانات املسلكات نادرداء املصدر وال،انية
يرب ما الريوجد للمكافحةموعاجلوسائلاستخدام يف،ية جداًإال استثنائية .ظروف

المـراجـع
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السهميات وداء الحشوي اليرقات هجرة داء
VISCERAL LARVA MIGRANS AND TOXOCARIASIS

ICD 10 B83.0الحشوي اليرقات هجرة داء
ICD-10 B83.0 Visceral larva migrans

احلبي: املترادفات . Larval granulomatosisالريقيبـيالورم
ال: السببيات الطفيلي يرقة وجود إىل احلشوي الريقات هجرت داء يفتـييشري تنتقل

لإلنسان اجلهازية اجللدو،األنسجة يف صفةا. ليس ألنه) حشوي(ستخدام يوقف، أن جيب
سري أشكال أربع من فقط واحد مع للمرضيتوافق يرقاִדا. رية تسبب معوية ديدان عدة هناك

احلالة من: مثل،هذه والصفرورةGnothostomaالفغمية،Gongynolemaالغنجوليةأنواع
BaylisascarisواألسطونيةAngiostrongylusواخليطاءDirofilariaوالعְקلْماءLogochila-

scaris .مبصطلح حيتفظ كل، احلشعل الريقات هجرت احلشويةداء للعدوى عادة وي
جلنس ممسودات عن النامجة معوية الكلبيةالسهميةخاصة،Toxocaraالسهميةاخلارج

canis،أقل اهلرية(catiاهلريةالسهميةولدرجة تشرحتـيال) T. mystaxالسهمية سوف
الفص هذا .ليف

الكلبية للكالالسهمية الدقيق املعى يف البالغ دورها يف تعيش منصفَر والعديد ب
الربية األنثى. الكلبيات 18تقيس طوالً 9  هذا.سم 4  10والذكر،سم مميزات إحدى

ذنبية ائية زائدة لديه الذكر أن هو الشكل،اجلنس القحة. إصبعية البيوض ،zygoteحتتوي
الثوي براز مع ع. وتطرح عيوشة تبقى أن وميكنها البيئية للظروف جداً مقاومة دةالبيوض

منخفضة احلرارة تكون عندما ظليلة رطبة ترب يف الثالث. سنوات الدور يرقات تتشكل
خالل البيوض داخل حرارة10املعدية بدرجة تقريباً تعادلم24أيام نسبية ، 90%ورطوبة

حتتاج حرارة15لكن درجة يف ودرجةم19يوماً رطوبة من البيئية الظروف كانت إذا
واهتوا وظل مناسبةحرارة أقل. (Arango 1972, Maung 1978)ء عمره جرو يبتلع عندما

5من املعدية 4  الريقات حتتوي بيوضاً اجلدار،أسابيع ويعرب األمعاء داخل الطفيلي يتحرر
الرئتني إىل مث الكبد إىل حيمله الذي الدم جمرى ويدخل الشعريات،املعوي ميزق وهناك
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خال من ويهاجر الرئوية يتمواألسناخ حيث البلعوم إىل والرغامى والقصبات القصيبات ل
البالغ،ابتالعه الدور إىل املرة هذه يتطور حيث ثانية مرة األمعاء إىل يصل أوىل. وبذلك تبدأ

بعد الرباز يف بالظهور 5البيوض البدئية4  العدوى من عمر. أسابيع Lifespamمدى

الكلبية هوالسهمية األمعاء تق4يف بعد،ريباًأشهر الطفيليات معظم بدء6ويطرح من أشهر
Schantz)العدوى et al., 1983) .

ال اجلراء يف قبل من املبتلعة الريقات منتـيتبتدئ أكثر كما5عمرها اهلجرة أسابيع
أعاله احليوية. وصف نقص تدخل متزايدة كبرية نسبة هناك نسجHypobiosisلكن يف
خمتلفة إ،جهازية تصل األمعاءوال أو اهلوائي املسلك ال. ىل اجلراء يف أشهر3عمرهاتـيأما

األمعاء: وأكثر إىل تقريباً الطفيليات من أي يصل الكبد،فال يف يبقى يف،فالبعض والبعض
والرئتني العضالت يف وتنحشر الرئتني تعرب والبقية الكبدي . (Barriga, 1997)اخل.. املنت

ال اهلجرة إىل اجلسديةتتجتـييشار باهلجرة الرئتني احليوية. اوز نقص تدخل الريقات أن ومبا
قليلة أيام الديدان،خالل ملضادات جداً مقاومة تصبح . (Carrillo and Barriga, 1987)لذلك

ح مقاومة احلوامل اإلناث يف الطفيليات احلملتـىتبقى من األخري الغاية. الثلث إن
للريقات ال(القصوى باهلجرة اجلسديةسواء أو املعدية) رغامية باجلرعة عامل،حمددة إىل إضافة

دوزي. العمر ال(1978)قدر اجلراء أن بـتـيجتريبياً الفم طريق عن بيضة 10.000تعدى
ظاهر طفيلي مرض أي تبدي تتلقى-ال عندما ذلك يظهر ؛لكن برازها يف البيوض طرح مع

يف. بيضة1.000 ظاهرة عدوى ظهرت بـ6من3لقد انعدت بالغة من. بيضة100كالب
الطفيلي نضج متنع مناعية آليات كبري طفيلي محل ينبه أن وعندما. (Barriga, 1998)احملتمل

ال الكلبات محلهاتـيتصل من األخري الثلث إىل الريقات اليوم(تؤوي من ،)تقريبا42ًبدءاً
اهلجرة وتبدأ الريقات إىل: تستنشط يسافر منها اجلننيالكثري كبد،كبد إىل الوالدة وبعد

حوايل احليوانات عمر يكون عندما الرباز يف وتظهر الرغامى إىل وִדاجر . يوما21ًاجلراء
تقريباً بالعدوى مصابة منعديات أمهات من املولودة اجلراء كل أن. تولد إىل يشري وهذا

الطفيلي انتقال من جداً مهم طرز املشيمة عرب ي. العدوى إىلتعرب مستنشطة أخرى رقات
وتنضج األم اليوم،أمعاء من مدة25وبدءا البيوض بوضع البالغة الطفيليات تبدأ الوالدة بعد

ونصف3 بقليل1/2إىل3/1وتطرح. أشهر الوالدة بعد البيوض بعض. الكلبات تعرب أخرياً
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يف املوجودة حالريقات اللنب خالل من اجلراء إىل الدم .(Barriga, 1991)يعأساب5تـىجمرى
الكلبيات غري ثوي أي أو إنسان يبتلع واحلمالنعندما اخلنازير أو القوارض مثل

النعدية النسيج،البيوض يف وتبقى اجلسدية اهلجرة تبتدئ حيث األمعاء داخل الريقات تتحرر
احليوية ناقصة متريري. كريقات أو عابر كثوي تعمل أن األنواع هلذه . ميكن

اهلريةالسه منT. catiمية ما نوعاً أصغر الكلبيةصفر القطط. السهمية هو الطبيعي ثويها
الربية حياة. واهلريات دورة أن حياةاهلريةالسهميةورغم لدورة الكلبيةمشاֲדة إالالسهمية

مهمة قليلة فروق هناك أي: أن يف البيوض ابتالع نتيجة ظاهرة عدوى القطط عند يظهر
تع،عمر الوالدةنـياوال قبل ما عدوى الثدي،Prenetalمن طريق عن العدوى أن ويبدو

Transmammaryوألفانو. شائعة إيربهارد وجود(1998)أبلغ البالغةاهلريةالسهميةعن
أمعاء يف البالغة العدوى4ومادون مع تتوافق أضداد أو أعراض لديهم ليس واعترب،أطفال

جد احملتمل من أنه والاملؤلفان البالغة دون طفيليات ابتالع من بالعدوى األطفال إصابة تـياً
القطط من املعدية،عربت الريقات ابتالع من دور. وليس إحداثاهلريةالسهميةمازال يف

شك موضع البشرية الريقات هجرة الحقاً(داء . )انظر
واحلدوث اجلغرايف والسهمية: التوزع الكلبية الكالبموجودتااهلريةالسهمية يف ن

العامل كل يف ال. والقطط املعطيات بارجياتـيتشري العدوى(1988)مجعها أن العامل أحناء من
يف الوليدة 99.4%موجودة اجلراء عمر 40%وحوايل،من حتت اجلنسني كال من الكالب من

الذكور20%و،أشهر6 عمر5%ومن فوق اإلناث أناس. أشهر6من على دراسة يف وجد
باإلنأصح املرتبط املناعي املمتز مقايسة وباستخدام ظاهرياً من 6.7%أن) إليزا(زميـاء

املتحدة1.150 الواليات يف كندا358من4.7%و،مصالً يف 1.321من3.6%و،مصالً

للطفيلي أضداداً حتوي كانت العظمى بريطانيا يف داء675شخصت. مصالً من حالة
العي انـالسهميات الواليات عامي يف يف. وحده1981ملتحدة السريري املرض 48وشخص

خمتلفاً وكارنبوم. بلداً إيرهارد من(1979)راجع بني1.900أكثر ومن بشرية حالة780حالة
جيداً عمر 56%كان: موثقة حتت األطفال يف احلاالت. سنوات4منها معظم عن التبليغ مت

وسائ لديها ألن صناعية بلدان يف الالسريرية املعطيات أن إال أفضل؛ تشخيص مجعهاتـيل
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النامية(1988)بارجيا البلدان يف انتشاراً أكثر العدوى أن إىل . تشري
اإلنسان يف جداً نادرة بالغة بطفيليات املعوية حالتان. العدوى الكلبيةعزيت للسهمية

ما نوعاً أكرب م،اهلريةللسهميةوعدد احلاالت هذه تسخيص دقة أن العديدإال يف شك وضع
التقارير . من

اإلنسان يف يرقات: املرض وجود عن السهميات داء الكلبيةينجم السهميةأوالسهمية
خمتلفةاهلرية بشرية نسج والتهابية. يف رضحية آفات من صغرية أنفاقاً الريقات هذه حتدث

هجرִדا أثناء حبي،وناخرة ورمي تفاعل اليوزينياتبـييتلوها وفرة أحياناً،مع وخراجات
خمصص مكان يف الريقات تتوضع رئيسي. عندما بشكل أرجي اضطراب السهميات . داء

رئيسيان شكالن والعين: هناك أشكال،يـاحلشوي أربعة حالياً ميز رمبا(احلشوي: لكن
كحشوي وليس كمجموعي إليه اإلشارة األفضل من والعصبـينـيوالعي،)يكون

. covertالصامتو
ا الرئتنيحيدث أو الكبد يف الريقات معظم ينحشر عندما اֱדموعي أو احلشوي لشكل

ال األوىل األعضاء هجرִדاتـيوهي مساق يف عربها الريقات التظاهرات. ִדاجر تعتمد
التشرحيي توضعها وعلى الريقات عدد على بأعراض. السريرية مصحوبة وغري خفيفة العداوى

اليوزينيات،عادة كثرة األعراضية. املستدميباستثناء احلاالت الصورة: يف خطورة تتنوع
خفيفة أعراض مع احلاالت هي الغالب أن إال كثرة. السريرية، هي وضوحاً األكثر العالمات

املزمنة من،اليوزينيات أكثر اليوزينيات متثل البيض50%وقد الكريات تعداد يشيع. من
ال وفرط الرئوي وااللتهاب الكبد ضخامة األدوارحدوث خالل الدم يف غاما غلوبولينات

املرض من وكرينبوم. املبكرة إيرهارد ال(1979)وجد احلاالت أنتـييف 56%: راجعاها

عمر حتت كانوا املرضى بالغني18%و،سنوات3من يف. كانوا تواتراً األكثر التظاهرات
هي الكبد: األطفال التنفسيةو (79%)ضخامة يف، (69%)ىواحلم(72%)العالمات أما

هي شيوعاً األكثر العالمات فكانت واألعراض،(63%)والوهن (71%)احلمى: البالغني
الوقت.  (60%)اهلضمية نفس يف والرئتني الكبد على العدوى عودة املريض،تأثر يضعف مما

واضح واليافعنينـييعا. بشكل سناً األكرب متواتراألطفال ونوباتوبشكل احلمى من
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األول) فواصل( األسبوع خالل النفس وضيق والقياء والغثيان ترجع،السعال Recurوقد

أشهر عدة ربوية. األعراض هجمات مع اليافعني األطفال يف وخامة أكثر املرض يكون قد
العقد وتضخم الكبد وضخامة وقياء وغثيان عضلي وأمل مفصلي وأمل وقهم عالية ومحى

ووذم،اللمفية شرى عصبيةوأحياناً عرقية روجريد. ة مرضى(1995)ورفاقهدرس مثانية
عند فوجد السهميات بداء قليلة4مصابني أعراضاً وعند،منهم رئوية أعراضاً ثالثة وعند

اليوزينيات كثرة اجلميع عند وكان خمتلفة؛ أعضاء إصابة سبعة) 90%إىل35%(اثنني وعند
البيض الكريات املرتبط؛مل/مليون160إىل 14.5كثرة املناعي املمتز مقايسة اختبار وكان

الكل) إليزا(باإلنزمي عند من،إجيابياً العيارات احلاالت. 1.000إىل64وتراوحت استجابت
للمعاجلة معتدل بشكل متكرر،نـىعا. القلبية معاوضة ايار من واحداملرضى ومات

من. منهم أكثر اليوزينيات كثرة ي،سنة20استمرت الريقاتمما بقاء مدة بطول .وحي
العي الشكل سناًنـيحيدث األكرب األطفال أحياناً،يف البالغني أو،ويف يسبق ما نادراً
احلشوي بالشكل وعمى. يترافق للرؤية مترقياً فقداً يسبب أن العني يف الريقات لوجود ميكن

شائع،مفاجئاً اجلانب،احلول وحيدة أ،العدوى جمموعية أعراض اليوزينياتودون كثرة . و
الشبكية والبقعة البصري القرص قرب الوحيدة احلبيبية الورمية اآلفة . macula ritinaeتتوضع

العني باطن التهاب بني خيلط ما يرقاتendophthalmiasغالباً عن وورمالسهميةالناجم
الشبكية قلع،retinoblastomasاألرومات إىل يؤدي اenucleationمما وبعيداً. ملصابةالعني

ال احلقيقة الثوي: تقولتـيعن يف حبيبية ورمية استجابة حتدث املهاجرة الريقات فما،إن
ال اآللية مفهومةتـيزالت غري طريقها عن الضرر الريقات تتوافق. تسبب األعراض أن وجد

مستضد معقدات وجود اإليجمع من مستويات مع والشكلEضد احلشوي الشكل يف
النمطني،العيين تتضمن املرضية اآللية بأن يوحي التحسسIIIوIمما فرط Obwallerمن et)

al., 1998( .ًأيضا الرئوي للضرر حمتمل كعامل اليوزينيات . ذكرت
العص الشكل العصبـيحيدث اجلهاز يف الريقات تتوضع قد،املركزيبـيعندما حيث

والدماغ السحايا التهاب إىل هناك Barra)تؤدي et al., 1996)عصبية تظاهرات أي أو
يعتقد. أخرى كان مما شيوعاً أكثر الشكل هذا أن اهليوجية. يبدو تستبعد irritabilityعندما

اخلفيفة السلوك عددهم: واضطرابات والبالغ وكرينبوم إيهارد راجعهم الذين املرضى ربع إن
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رئيسي233 وبشكل تتألف، عصبية أعراض لديهم ا،مريضاً واألعوازمن الختالجات
عن. احلركية التبليغ السحايا15مت التهاب أو الدماغ التهاب من قاتالً،حالة بعضها . كان

الصرعية واألعراض العدوى هذه بني عالقة املؤلفني من العديد آخرين،وجد مؤلفني أن رغم
الربط هذا مثل من التحقق على قادرين . غري

شيوعاً أكثر الصامت الشكل األخرىيعترب األشكال من أي كاضطراب،من وصف وقد
اإلجيابية املصليات ذوي املرضى يف موضعةللسهميةموجود أو جمموعية قليلة ،وأعراض

البطن األمل العيتـيوال،يـوخاصة أو احلشوي الشكل متالزمة مع تتوافق أونـيال
املرضىبـيالعص اليوزين. من كثرة املرضى هؤالء ربع لدى يوجد احمليطيةال دامت،يات وقد

ح أو أشهراً احلاالت بعض يف . (Nathwani et al., 1992)سنواتتـىاألعراض
املرض شكل عن النظر بغض نادرة احلشوية الريقات هجرة داء من القاتلة احلاالت . إن

احليوانات يف أي: املرض الريقات هجرة بداء املصابة البالغة القطط أو الكالب تظهر ال
أنسجته،اةمعان يف الريقات من كبرياً عدداً حيوي أن النوعني كال يستطيع يكون،و فلن وإال

اللب أو الرمحي اللنب(نـياالنتقال أو الرحم طريق الكلبية) عن اللبللسهمية نـيواالنتقال
كل. ممكناًاهلريةللسهمية عالمات: على احليوانات معاينة خالل البيطريون األطباء يالحظ ال

املمسوداتس هذه لريقات معزوة أعراضاً. ريرية البالغة بالطفيليات املعوية العدوى تسبب قد
والفراخ اجلراء أسابيعkittenيف عدة وتطبل،بعمر وقياء وإسهال هضمية اضطرابات خاصة
احليوية وفقد بعمر. البطن الطفيليات من كبري بعدد الوالدة قبل املنعدية اجلراء متوت 3قد  2 

التهاب. ابيعأس من إليه يؤدي وما ومتزقه الدقيق املعى انسداد عن غالباً ناجم املفاجئ املوت
الوالدة. الصفاق قبل املنعدية اجلراء مباشرة،أحياناً،تبدي الوالدة بعد رئوي التهاب عالمات

ال الريقات من كبري بعدد رئاִדا غزو األمتـيبسبب من إليها الرئو. مررت العداوى يةمتيل
بأعراض مصحوبة غري تكون ألن الطفيليات من قليل احليوانات،بعدد يف احلال هو وهذا

أيضاً ال. البالغة والكالب القطط كاملتـيتشفى بشكل احلرجة الفترة يف حية ،تبقى
احلياة من األوىل الستة األشهر خالل أمعائها من الطفيليات . وتطرح

االنتقال وطرز العدوى الكالبمستودع: مصدر هو اإلنسان يف الريقات هجرة داء
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املعدية. املنعدية بالبيوض امللوثة التربة هو العدوى هذه،مصدر ابتالع هي االنتقال وآلية
ملوث ماء أو ملوث طعام مع امللوثة،البيوض األيدي بوساطة . أو

جدل طويلة،هناك كانت،ولفترة إذا خطريةاهلريةالسهميةفيما اهلريات بدرجةو،يف
لإلنسان بيتيهوري. مماثلة ما، (1994)ورفاقهوجد بقدر بأنه ويسترن لطخة تقنية باستخدام

ملستضد) يتفاعل(يستجيب املرضى من الكلبيةالكثري ضعفنيالسهمية يستجيبون فإم
مشاֲדة،اهلريةللسهمية نتائج املؤلفني بعض طبع كل. وقد من: على الفعلي التخلص قضى
القططو(الكالب من الريقات) ليس هجرة داء من احلشوي الشكل على إيرلندا مما،يف

سبب كعامل مهم غري دوراًَ يلعب القطط طفيلي بأن . يـيوحي
خفيفة عدوى الكلبيةتنتج الرباز10.000بالسهمية من غرام كل يف ويطرح،بيضة

متوسطه ما يوميا136ًالكلب الرباز من كلب،غ كل يلوث سوف بشكلولذلك منعدى
يقارب مبا البيئة بيضة1.4خفيف الكلبيةمليون واحدللسهمية يوم . (Barriga, 1988)يف

الكلبيةبيوض البيئةالسهمية يف والكيميائية الفيزيائية للعوامل جداً البيوض. مقاومة أن ومبا
بارد مكان يف لسنوات حية البقاء وظليل،ميكنها تتلوث،رطب حاملا البيئة فستبقىفإن

جداً طويلة لفترة أخرى. كذلك ناحية حتتاج:من البيوض أن منعدية10مبا لتصبح فإن،أيام
الكالب برباز امللوثة التربة مع التماس من أمهية أقل الكالب مع املباشر الكلب. التماس يصبح

البيئة يف املنعدية البيوض يلتقط عندما خطراً مرا.(Overgaauw, 1997)نفسه جعةتشري
حتـى العامل أحناء من القادمة ببيوض 1986التقارير التربة تلوث الكلبيةحول إىلبالسهمية

بعض 25%إىل2%أن يف بكثري أعلى املئوية النسبة وكانت عادة، ملوثة كانت العينات من
اليابان. (Barriga, 1988)األماكن شيميزو:يف كانت144من 68%أن(1993)وجد جرواً
املواقف 87.5%وأنة،منعدي من املأخوذة التربة من عينات األطفالParksمن هلو وأماكن

ملوثة عادة. كانت منفرد بشكل البشرية العدوى حاالت فاشيات،حتدث وصفت لكن
ح أصابت . (Bratt and tikaingh, 1992)أشخاص7تـىصغرية

الثدي عرب واالنتقال املشيمة عرب باالنتقال الكالب أوتنعدي التمريري الثوي ابتالع أو
املعدية البيوض أمهية. ابتالع األكثر هو املشيمة عرب على5وجدت. الطريق  669جتارب

أن وليداً منعدية 99.3%جرواً باالنتقال. (Barriga, 1988)ولدت تنعدي أن للقطط ميكن
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املعدية البيوض بابتالع أو التمريري الثوي بابتالع أو الثدي . عرب
تعرضاًاأل أكثر التربة،طفال مع متاساً أكثر ألم االنتشار من األعلى املعدالت ،ولديهم

الشخصي بالتصحح اهتماماً ذلك. وأقل من أكثر التراب: بل أكل نادراgeophagyًليس
األطفال العدوى،عند انتقال يف مهماً دوراً مل. ويلعب إذا العدوى البالغون يكتسب قد
القواعد الشخصييتبعوا للتصحح الطفيلي: األساسية بيوض سواغ مها القذرتان اليدان

تقريباً دئم . بشكل
البيض: التشخيص الكريات كثرة وجود عند البشري الريقي السهميات بداء ،يشتبه

الكبد وضخامة الدم غاماغلوبلني وفرط املستدمية اليوزينيات الذي. وكثرة األخرى األمور
االع بعني تؤخذ أن هيجيب التشخيص يف حتت: تبار أو4العمر التراب أكل وقصة سنوات

الكالب برباز ملوثة لتربة العين. التعرض السهميات داء حالة بفحص: يـيف املتشخص يثبت
استؤصلت إذا للمقلة اهليستوباثولوجي وبالفحص العني مبنظار الفحص. العني يستخدم

أيضاً الكبد من خلزعات يتطلباست. اهليستوباثولوجي متعب إجراء النسيج يف الريقات عراف
املرضي النموذج من متسلسلة أحياناً. مقاطع الضروري صغريتـىحمن عضو مع ولو

منكاملقلة أكثر يرقة100دراسة أي على العثور قبل التشخيص. مقطع على احلصول يتم
واستئصال البطن بفتح العينية خارج احلاالت من الكثري يف احلبيالنهائي املرئيبـيالورم

الكبد سطح . على
العي الريقات هجرة داء بني التفريقي الشبكينـيالتشخيص األرومي والورم

retinoblastomaخاصة أمهية الريقات. له هجرة داء حالة يف الزجاجي اخللط فحص يعكس
عادةنيالعي كثرية سريرية. يوزينيات عالمات على التشخيص اعتماد صعوبة وعدمأثارت

مناعية اختبارات تطوير أمهية التشخيص مع. حتديد اخلصوص وجه على إليزا استخدم
إفراغي يرقي منمستضد خالصات مع ممتزة وأمصال اخلراطينـيإفرازي الستبعادالصفر

املتصالبة التفاعالت حساس. أضداد االختبار هذا أن قدر الشكل 92%ونوعي 78%لقد يف
العي 95%ونوعي 73%وحساس،احلشوي الشكل  (,Schantz and Glickmanنـييف
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مستضد. 1983) إلظهار معدل إليزا اختبار الكلبيةكان إجيابياًالسهمية اجلائل الدم يف
حادا28ًمن 68%يف معطلة10من 10%،مريضاً بعدوى مصابني 28%وinactiveمرضى

عينية7من بعدوى الوقت،لكن. مصابني نفس بداء 25%كان،ويف املصابني املرض من
كاذبة إجيابية تفاعالت لديهم اخليطيات داء أو Gillespie)املنشقات et al., 1993) .تطور مل

احليوانات يف مرضاً يسبب ال الريقات هجرة داء ألن للتشخيص مناعية اختبارات رغم،أي
تل قد البشرية للعدوى املستخدمة االختبارات ت. املطلوببـيأن املعويةيتم العدوى شخيص
الرباز يف الطفيلي بيوض برؤية البالغة . بالطفيليات

والقطط: املكافحة الكالب من الديدان طرد من الرئيسية املكافحة إجراءات . تتألف
منعدية تولد منها عالية نسبة ألن االتقاء يف خاصة أمهية هلا الوليدة . (Barriga, 1991)اجلراء

ب اجلراء مبعاجلة الصفرياتيوصى ضد فعاالً يكون للديدان مبضاد أسبوعني ،ascaridsعمر
بعمر الدواء الطفيليات. (Barriga, 1991)أسابيع8و6و4ويعاد على اإلجراء هذا يقضي

البيئة وتلوث البيوض لتضع وقتاً جتد أن الوقت. قبل نفس يف الكلبات تعاجل أن . جيب
ما 30%بنيتكون البال %5  الكالب بالطفيليمن منعدية يرقات،غة معظم أن رغم

الكلبية البلوغالسهمية إىل تصل عندما الكالب أمعاء من عفوي بشكل تطرح بعمر(البالغة
10 تقريبا8ً  ولذلك)أشهر بالسنة: ، مرتني البالغة الكالب تعاجل أن أن،جيب جيب وإال

كان إذا وتعاجل الرباز يف البيوض عن حبثاً بانتظام منعديةتفحص الناقصة،ت الريقات أن ورغم
يف هجرִדااحليوية جتدد عندما الطفيليات تقتل املعاجلة فإن الديدان ملضادات مقاومة الكلبات

األجنة إىل متر أن من. قبل يومية جرعة الكلبة تعطى أن جيب اهلدف هذا أجل مغ50ومن
الفينبيندازول/ من م/مغ0.3أوFenbendazoleكغ ابتداء اليومكغ اليوم40ن إىل احلمل من

الوالدة14 . (Barriga, 1997)بعد
من أكثر فعالية تظهر مل األفضل املعاجلة أن جيب(Barriga, 1991)50%ومبا فلذلك

الوقتاإلاستخدام نفس يف األخرى املكملة إنقاص،جراءات هو اإلجراءات هذه وأحد
الشاردة الكالب الك. جتمعات لبقية يكون اجتماعياًوأن عنها مسؤوالً مالكاً أال. الب جيب

العامة املواقف يف ومترح تسرح بأن للكالب الرمل،يسمح صناديق توجد عندما وخاصة
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األطفال برازه. sandboxesللهو يلتقط أن وعليه رسن مع كلبه مع يتمشى أن للمالك ميكن
بالستيكي يف،بكيس منه يتخلص أو الرباز هذا حيرق أن عليه املمث يف ليس. لنـزوعاء

بيوض ألن كافياً املرحاض داخل ودفعه الرباز الكلبيةغسل معاجلةالسهمية مقاومة تستطيع
السهميات. الفضالت داء انتقال طرق حول العامة تثقيف هو أمهية األكثر اإلجراء ،أخرياً

األكل قبل النيئة واألطعمة اليدين غسل . وأمهية
المـراجـع
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ا المصدرداء الحيوانية ألنكلوستومات
ZOONOTIC ANCYLOSTOMIASIS

األخرى الشصية الدودة أمراض األنكلوستومات داء
ICD-10 B76.0 Ancylostomiasis; B76.8 Other hookworm diseases

الشصية:املترادفات الدودة األنكلوستومات،hookwormمرض -Ankylostomiaداء

sis،الفتֵקاكات الشصيات،necatoriasisداء . uncinariasisداء
املمسودات:السببيات هي األمراض هلذه املسببة الكلبية: العوامل األنكلوستوما

Ancylostoma caninum)للكالب (السيالنيةو ceylanicum)مت1982تـىح. )للقطط
عن النامجة البشرية العدوى من فقط حاالت ست عن الكلبيةالتبليغ تـيال. األنكلوستوما

املعى كل. (Barriga, 1982)تصيب يف: على أستراليا يف السجالت على ،1990اعتماداً
اإلقليم ذلك يف شائعة الطفيليات أن اآلن املعوية. عرف البشرية العدوى وصفت

السيالنية شائعة،باألنكلوستوما غري عام. لكنها العدوى1950يف من حاالت عدة سجلت
عن الناجتة الربازيليةالبشرية بنيA.brazilienseاألنكلوستوما الفرق يفهم أن الربازيليةقبل

متاماً. والسيالنية به مسلماً الفرق أصبح أن فقط،ومنذ واحدة حالة الربتغال(سجلت يف
النوعني،)1970 بني خلطت السابقة التقارير تكون أن احملتمل من كل. ولذلك يبدو: على



وادات (األدواء الديدانية) : أدواء ُمَشوَّكات الرأس وأدواء اَملْمسودات480 الدُّ

الربازيأن اجللديليةاألنكلوستوما الريقات هجرة لداء شائع الذي(Cypess, 1982)عامل
خاص فصل يف . نوقش

عن مرة ذات التبليغ املاالويةمت والربازيل،malayanumاألنكلوستوما األرجنتني يف
اليابانية والفتاكةjaponicaواألنكلوستوما اليابان ماليزياsuillisNetcorيف والفتاكةيف

البشراألرجنتينية ألمعاء للعدوى كسبب والربازيل ترينيداد هذه. (Barriga, 1982)يف وألن
هنا تذكر ولن ومل تساؤل موضع هويتها فإن تثبت مل عشرية. األنواع اإلثنا األنكلوستوما

األمريكية حصراًوالفتاكة بشرية يف،طفيليات والقطط الكالب تعدي األوىل أن رغم
جتريبية el-Naggar)ظروف et al., 1994) .األمريكيةتعدي Roseاألقدادالفتاكة et al.,)

Wilkinson)والفئران)1996 et al., 1990) .املمسودة اإل: استعرفت ثنااألنكلوستوما
فقطنـزخ100من 81%يفعشرية البيوض بفحص نيجرييا يف Salifu)ير et al., 1990) .

الد أنالبياتتذكر القدمية اإلنكلوستوماألطبية عشريةا النسانيسثنا يف أحياناً موجودة
واجلديد القدمي العاملني يف والربية الداجنة واهلريات األمريكيةتوجد. واخلنازير يفالفتاكة

القرن ووحيد النسانيس يف واجلديد القدمي أفريقيrhinoceriالعاملني قارض واللواحم،وهو
وأرنب ألبو. (Barriga, 1982)الداجنة وسانيويلاعتقد هناك(1997)نيكو بليون1.3أن

تقريباً العامل أرجاء يف باألنكلوستومات منعدياً لدى،شخصاً أعراض96ورمبا . مليون
حياة الكلبيةدورة حياةاألنكلوستوما السيالنيةودورة بشكلاألنكلوستوما متماثلتان

هنا،جوهري فقط األوىل ستوصف بيضا. لذلك البالغة حممرةالطفيليات بيضاء إىل رمادية ،ء
أيضاً داكنة محراء تكون قد أا من. رغم 20تقيس طوالً 11  0.6ومم قطراً 0.3  مم

حجماً( أكرب الشدقية) اإلناث للمحفظة البطنية احلافة على األسنان من أزواج ثالثة . ولديها
االستعراف يف الذكور يف اجلماع جراب الدقيق. يساهم املعى يف كل،للثويتعيش وتضع

يوم16.000أنثى كل الربازية،بيضة املادة مع اخلارج إىل مالئمة. تطرح بيئية ظروف حتت
فوق( بني،90%رطوبة حرارة 30درجة األكسجني،الظل،م23 غياب،توفر

املفترسة بسرعة،)احليوانات املضغة األول. تتخلق الطور يرقة مريءتـيال،تستطيع هلا
ا يف،لشكلعصوي البيوض من تفقس 48أن للحرارة. ساعة 24  مقاومة غري الريقات هذه

اجلافة البيئة أو أسبوع. املنخفضة سياق يف اثنني النسالخني الريقة لريقة،ختضع وتتطور
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املرحلة هذه يف للثوي؛ املعدية الثالثة الريقة،املرحلة الشكل،تـيال،تتكيس خيطي مريء هلا
اجلُ الغالف الثانيةيف املرحلة لريقة تتغذى،ليدي التربة،وال يف احلياة قيد على تبقى أن وميكن

تقريباً أسابيع . ثالثة
تناول طريق عن املتأخرة املرحلة يف الفم أو اجللد عرب منعدين األثوياء يصبح أن ميكن

التمريرية األثوياء استهالك أو املنعديات األمهات من الطري. احلليب كال حالحتدث يف قتني
الكلبية هلا،األنكلوستوما الطبيعية األثوياء هي الكالب عرب. حيث األنواع هذه انتقال يعترب
شاذة حالة اجللد. (Barriga, 1997)املشيمة عرب العدوى طريق يكون الريقة،عندما تأوي

الكيماوية واملواد للحرارة منجذبة الثوي إىل Ashton)املعدية et al., 1999)،اجللدخي ترق
وامليكانيكية األنزميية الظواهر اهليالورونيداز،بواسطة مبساعدة Hotez)ورمبا et al., 1994)،

متقدمة والشعريات األسناخ جدران خالل تعرب حيث الرئتني إىل الدم جمرى بواسطة وحتمل
ا بعد الرابعة املرحلة إىل وتنسلخ احلنجرة إىل مث الرغامية القصبية الشجرة بـإىل لعدوى

48 اليوم. وتبتلع،ساعة44  قبل الدقيق املعى يف السن حديثة ممسودات إىل الريقات تتطور
بعد البيوض بوضع اإلناث وتبدأ النضج إىل ذلك بعد تصل مث للعدوى، يوما14ًالسادس

الفموي. للعدوى الطريق بواسطة العداوى وتتبع: يف اهلضمية املخاطية يرقات عدة ختترق قد
اجللدد عرب العدوى لتلك مشاֲדة جهازية املعدية،ورة أو املعوية املخاطية ختترق معظمها لكن

املعدية املعوية القناة تترك أن دون هناك يف. وتنضج البالغة األنكلوستوما كشف يوحي
املشيمة أو الثدي عرب االنتقال بإمكانية األنكلوستوما. الرضع يرقات وجود املعديةتيوحي

قدأليام البشر يف االنتقال أن ناقلة كأثوياء الدجاج أو األرانب أو القوارض يف شهور أو
متريري ثوي عرب . حيدث

السيالنية مناألنكلوستوما الكلبيةأصغر فقطاألنكلوستوما األسنان من زوجان . وهلا
الطبيعيون الكلبيةاألثوياء األخرىلألنكلوستوما الربية والكلبيات الكالب األثوياءأ،هي ما

السيالنيةالطبيعيون األخرىلألنكلوستوما الربية واهلريات القطط . فهي
واحلدوث اجلغرايف العامل: التوزع يف مكان كل يف جداً نادرة البشرية املعوية العدوى

ح،تقريباً فقط حاالت ست الطبية األدبيات على. (Barriga, 1982)1982عامتـىتذكر
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عن:كل التبليغ منمت من93وباء الشرقي الشمال يف بشرية عامأحالة مع1990ستراليا
يوزي أمعاء الطفيلينـيالتهاب هذا عن ناجم أنه Prociv)يبدو et al., 1990) .أظهرت

أن6 البحث من الكلبيةسنوات املتهمةاألنكلوستوما أجزاء،هي يف حاالت بضع ووجدت
من غري. (Prociv and croese, 1996)سترالياأأخرى العدوى لكون سبب هناك أن اليبدو

العامل من أخرى أجزاء يف وأن،موجودة الكلبيةخاصة الكالباألنكلوستوما يف جداً ،شائعة
انتشار شاردا80ًمن 20%  60%مع األورغوايكلبا يف جثثها كانت99%،فتحت
الكلبيةمنعدية المنعدية49%وباألنكلوستوما Malgor)ربازيليةباألنكلوستوما et al.,1996) .

اجلغرايف التوزع حتديد الصعب السيالنيةمن معلألنكلوستوما املديد التخليط بسبب
الربازيلية عام. األنكلوستوما منذ املواقع عن التبليغ عن 1967مت االختالف عرف حاملا
الربازيلية جيداألنكلوستتوما والربازيل،بشكل آسيا شرق يشمل وغويانا،وهذا والفيلبني

وأندونيسيا ومدغشقر،واليابان،)سومطرة(واهلند وسريالنكا،وليبرييا ،سرينام،وماليزيا
1982بني. وزميبابوي،وتايوان،وتايالند اليابان 1968  يف واحدة بشرية حالة عن التبليغ مت

الفيلبني يف عن. وواحدة التبليغ السيالنيةمت يف140من5يفاألنكلوستوما مفحوصاً شخصاً
تايالند45من7و،تايوان يف سريينام15من2و،شخصاً من هولندا إىل العائدين اجلنود ،من
اهلند183من16و يف األنكلوستومات بداء املصابني املرضى حتدث. (Barrgia, 1982)من

السيالنية فرادياألنكلوستوما قليلة،بشكل بنماذج لدى. وعادة ماشخصا29ًكان منعدياً
من2.6معدله األقصى،السيالنيةاألنكلوستومامنوذجاً معظم. منوذجا23ًواحلد ويف

البشرية: احلاالت األنكلوستومات من ضخم بعدد كذلك املرضى دراسة. يصاب أظهرت
نسبة16لـ باألنكلوستومات مصاباً واألنكلوستوما 1 :25 :54مريضاً السيالنية لألنكلوستوما
األمريكيةاالث والفتاكة عشرية . نا

عن النامجة العدوى من مرتفعة نسب السيالنيةوجدت والقططاألنكلوستوما الكالب يف
وتايوان وماليزيا واليابان اهلند سورينام.يف من 80%يفالسيالنيةاألنكلوستوماوجدت: يف

ويف102 أفريقيا50من60%كلباً جنوب يف جثثها فحص مت شاردة تشريح.قطة أظهر
وجود1502 باألنكلوستوماإصابة25%و،tubaeforumeباألنكلوستوماإصابة 41%قطة

الكلبية3.3%و،الربازيلية السيالنية1.4%وباألنكلوستوما Bakerباألنكلوستوما et al.,)



483 داء األنكلوستومات احليوانية املصدر

1989( .
اإلنسان يف الالحيوان:املرض األنكلوستومات بداء لإلصابة أمهية األكثر يةالعالمات

التخثري للعامل كمثبط للتخثر املضاد الببتيد عن الناجم الدم فقر هي ) العاشر(Xaاملصدر
(Cappello et al., 1995)املعويةضو الزغابات اإلصابة. مور يف العالمات هذه ترى ال

اإلنسان يف الطفيليات من احملدد العدد بسبب باألنكلوستوما املصدر تكون. احليوانية قد
ا الكلبيةلبشريةالعدوى احلاالتباألنكلوستوما من كبرية نسبة يف عرضية تسبب،غري لكنها

اليوزي األمعاء البعضنـيالتهاب األمل. لدى هي شيوعاً األكثر السريرية التظاهرات
اليوزينيات- نـيالبط كثرة دون أو مع أحياناً جداً أكثر. الشديد حالة أي يف يوجد منمل

يرقا مع واحد دائماًطفيلي يافعة ظاهرة،ت العدوى تصبح ال للعدوى. لذلك املرافقة اآلفات
يوزي التهاب منتشرنـيهي أو الطفيلي،موضعي ملستضدات تفاعل عن نامجاً يكون ،ورمبا

الداخلي بالتنظري ترى القولون أو األعور أو النهائي اللفائفي يف قالعية وجدت. وقرحات
يف اآلفات يف5%هذه املرضى شرقمن هلذه. سترالياأمشال واإلمراضية السريرية التظاهرات

املتشاخسات داء يف املوجودة لتلك مشاֲדة Prociv)العدوى et al., 1996) .
الشديدة العدوى من مثبتة قليلة حاالت يف األعراض السيالنيةكانت باألنكلوستوما

البشرية األنكلوستومات عن النامجة لتلك فقر. مشاֲדة الرئيسيةوكان العالمة تلقى. الدم
150متطوعني8 من 50  السيالنيةيرقة اجللدياألنكلوستوما الطريق وأظهروا،عن

التلقيح مكان يف بعد،حطاطات 20وعانوا وتعب 15  وصداع شرسويف انزعاج من يوماً
اليوزينيات للظهور. وكثرة السابقة الفترة 5دامت امل. أسابيع 3  األعراض بكرةكانت

البشرية األنكلوستومات تلقوا متطوعني يف املشاهدة لتلك مشاֲדة فتاكةال: املوصوفة
اإ واألنكلوستوما عشريةاألمريكية Wijers)اثنا et al., 1966) .
احليوانات يف احليوا: املرض األنكلوستومات داء يتظاهر نتيجةنـيقد اجللد يف سريرياً

نت الرئتني يف أو الطفيليات الريقاتدخول هجرة الديدانيجة نشاط نتيجة األمعاء يف أو
الطفيليات. البالغة عدد مثل عديدة عوامل على العدوى شدة التغذوية،تعتمد واحلالة

وعمره املمسودات،للحيوان ֲדذه السابقة إصابة. والعداوى األكثر هي الفتية . احليوانات
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جروحاً عدوى أول يف اجللد عرب الريقات دخول بسرعةيسبب تشفى وميكن،جمهرية
ضرر من املزيد إىل تؤدي قد شديدة حكة مع أرجياً التهاباً تسبب أن الالحقة للعداوى

واحلك اخلدش بسبب العدوى. النسج يف حدة أكثر الرأسالعالمات الضيقة بالشصية
Uncinaria stencephalaالكلبيةمن الت.األنكلوستوما اجلهاز يف الريقات هجرة نفسيتكون

عادة أعراضية األرجية. ال االلتهابات من وبؤراً حربات الواسعة العداوى تسبب لكن،قد
سريرية تظاهرات توجد ما األمعاء،.نادراً التهاب حدوث أحياناً(يكثر نزيف إسهال ) مع

الشديدة العداوى يف املعوي االمتصاص يف واألعواز املعوية الزغابات فقد. وضمور يؤدي
النا الالدم من يليه وما املص عن واملترافقنـزجم وسوءف اإلسهال عن ناجم تغذية سوء مع

الكريات،االمتصاص صغري الصباغ ناقص دم فقر إىل اليوزينيات. يؤدي إىل 10%كثرة
البشر%15 عند هي من عادة. أقل بأعراض مصحوبة غري اخلفيفة . العداوى

يرقات بعض أن الكلبيأثبت ويفةاألنكلوستوما الكالب إناث يف احليوية ناقصة تبقى
احلوامل احلمل،احليوانات اية يف ثانية نشيطة لنب،وتصبح يف الوليدة اجلراء إىل ومترر

. (Barriga, 1997)الكلبات
االنتقال وطرز العدوى البشرية: مصدر العدوى أن وبائية بينة باألنكلوستوماهناك

املنعالكلبية الكالب من Croese)ديةتكتسب et al., 1994) .هي البشر عدوى مصادر
املنعدية القطط أو الكالب برباز امللوثة واخلضار ال. التربة األكثرتـيالترب هي رطبة تبقى

التجفيف متنع ألا للريقات حرارة،desiccarionمالءمة بدرجة الريقات تتطور ال حني ويف
من القريبةم12أقل احلرارة درجة الفإن ألا املعدية الريقات لبقاء املفضلة هي ذلك إىل

الطعام خمازن استهالك من. تسرֵקع يكتسب أن البشري األنكلوستومات لداء ميكن حني ويف
اجللد عرب أو اهلضمي الطريق العدوى،خالل الكلبيةفإن السويباألنكلوستوما ثويها يف

الفموي بالطريق فعالية أكثر بشكل بي،حتدث اإلنسانوهناك عدوى أن ما باألنكلوستومانة
أيضاًالسيالنية الفموي الطريق عرب فعالية أكثر . هي

العدوى: التشخيص تشخيص ميكن الكلبيةال يفباألنكلوستوما تبني سترالياأكما
الرباز يف البيوض اإلنسان،بوجود يف اجلنسي النضج إىل تصل ال املمسودة تساعد. ألن قد
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قرحات التظاهراترؤية مع املترافقة القولون أو األعور أو النهائي اللفائفي يف قالعية
التشخيص يف يف: السريرية نفسه الطفيلي الداخلي 15%إىل 10%يشاهد التنظري حاالت من

باألن. فقط املرتبط املناعي املمتز مقايسات إفراغية) إليزا(زميـأظهرت أو إفرازية منتجات مع
أضدادا ويسترن. GواإليجEلإليجنوعيةللطفيلي لطخة تقنية أن معWesternيبدو

دالت68مستضد ونوعيةوكيلو حساسية أكثر يف،ن يظهر أنه يبدو مشاֲדاً مستضداً أن رغم
البشرية Prociv)األنكلوستومات et al., 1996) .
العدوى إثبات السيالنيةميكن اباألنكلوستوما املادة يف البيوض لكن،لربازيةباكتشاف

بيوض عن تفريقها املمكن غري عشريةاإلاألنكلوستومامن معهاتـيوال،ثنا تترافق ما . كثرياً
العدوى شدة إىل البيوض عد من: يشري أقل يف2.000يتوافق الرباز من غرام كل يف بيضة

من أقل مع سريرية50اإلنسان حتت وعدوى من5.000توجد،طفيلياً غرام كل يف بيضة
السريرية األمهية ذات العداوى يف سريرياً(الرباز ֲדا من)يعتدֵק وأكثر كل 11.000، يف بيضة

سريرياً الواضح الدم فقر حاالت يف موجودة كل. غرام هذه: على كانت إذا فيما يعرف ال
يف عليها يعول السيالنيةاألرقام املريض. األنكلوستوما يعطى أن تشخيصجيب أجل من

للديدانطنوعي نافثوات(ارداً هيدروكسي ب،بيفينيوم ،ميبيندازول،مواتابريانتيل
الطفيليات) ثيابيندازول استعراف يتم . مث
احليوا:املكافحة البشري األنكلوستومات متواتراًنـيداء ليس مع،املصدر مقارنة

احليوا غري مكا،املصدرنـيالضرب بإجراءات القيام يربر ما يوجد ال نوعيةولذلك ،فحة
أخرى طفيليات أو باألنكلوستومات البشرية العدوى إنقاص على املساعدة يف تساهم مامل

انتشاراً فيها. أكثر يوجد مناطق يف منتشرة املصدر احليوانية األنكلوستومات كال وألن
مناطق يف القدمني حايف املشي بتجنب هي التوصيات فإن أيضاً املصدر حيوانية غري عدوى

تك باألنكلوستوماتقد ملوثة املعاجل،ون غري املاء املشتبهة،وبغلي األطعمة أكل وبتجنب
األكل قبل اليدين العدوى،وبغسل من النمطني كال منع يف يساعد قد ذلك أظهرت. كل

يف70 مهمة تقدمات البحث من داءسنة ضد لقاحات Hotezاألنكلوستوماتتطوير et al.,)

فيما،)1996 يعرف ال أنواعلكن كل ضد التحصني واحد للقاح ميكن كان إذا
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األنكلوستوما. األنكلوستومات عدوى يف دوراً امليكانيكية النواقل تلعب يف: قد دراسة ففي
على داجنةبذبا 5.000نيجرييا أن،ة بيوض 2.6%وجد 6.2%والكلبيةاألنكلوستوماحتوي

يرقات اخلارالكلبيةاألنكلوستوماحتوي سطحها اهلضميعلى جهازها يف (Umeche etجي

al., 1989( .البشرية العدوى يف األليفة احليوانات دور حول الصحي التثقيف يكون قد
احليوانية األمراض من وغريها املصدر احليوانية األمراض هذه مكافحة يف فعالية األكثر الطريقة

. املصدر
عـراجـالم
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المصدرداء الحيوانية ZOONOTIC FILARIASISالفيالريات

ICD-10 B74.1عنداء الناجم المالويةالفيالريات أدواءB74.8،البروجية
األخرى الفيالريات

ICD-10 B74.1 Filariasis due to Brugia malayi; B74.8 Other filariasis

احليوانيةعوامل:السببيات الفيالريات هي العداوى املالوية: املصدرهذه الربوجية
Brugia malayi)الدورية احملتمل،)الناقصةشكل الباهنجية: ومن B.pahangiالربوجية

اللدودةو،B.leporisالليبورسيةوالربوجية النخطيلة(واخليطاءDirofilaria immitisاخليطاء
Nochtiella (املسترقةtenuisواخليطاء)الساعية)النخطيلةrepens،اللوانيةونوعLoaina،

منوأنواعonchecercaالذنبكالبيةونوعMeningonemaلسحياءاونوع خمتلفة
ال بعض تتضمن مستعرفة غري حيوانية اإلنسانتتظاهرتـيفيالريات است،يف تفرعوقد

 (,Bolivaremis،Beaver et al., 1984البوليفيةواملكروفيالريةSemiclarumكاملكروفيالرية

Orihel and Eberhard, 1998.(
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الناقصالشكلعديي الدوري(الدوري املالويةالربوجيةمن) Subperiodicحتت
الشرقاإلنسان، يف والكالب والقطط النسانيس على تعدي. إضافة حني الربوجيةيف
احليواناتالباهنجية ناقصةمالويةكربوجةنفس إىل. دورية نقلت بشكلاإلنسانوقد

التب.(Nutman, 1991)بـيجتري مت طبيعيةوقد ظروف يف اإلنسان يف وجودها عن وجد. ليغ
ورفاقه هارد ملكروفيالرياتبروجيةMicrofilariaمكروفيالريات(1991)إيرب مشاֲדة
الليبورسية يف60%يفLeporisالربوجية األرانب ماستوستسجزيرةمن والية يف نانتوكيت
املتحدة الواليات هذه. يف أن املؤلفون لـالرياتاملكروفييعتقد العامل تكون حالة21قد

مت الذي البشري الربوجيات داء املتحدةالتبليغمن الواليات شرق مشال يف وصف. عنه
وبيفري سنتني (1989)أوريهيل البشريتسعقبل الربوجيات داء من يف8: حاالت مكتسبة

يف وواحدة املتحدة تصنيف،الربازيلالواليات كداء3وأعاد أخرى ،بروجياتحاالت
السب العامل استعرف الوريقتنيكمشابهبـيحيث وذات أوDipetalonemaللخيطاء،

الربيةاللدودةاخليطاء. الربوجية والكلبيات للكالب الكبرية واألوعية القلب فيالرية ،هي
أقل يفللقطط؛،تواتراًولدرجة أيضاً ذكرت تقريبا30ًوقد آخر برياً اللواحم،نوعاً ،وخاصة
رئ. (Barriga, 1982)واملقدمات يف امليتة الطفيليات نادرةتـيوجدت حاالت يف . اإلنسان
حتتهوNochtiellasubgenusالنخطيلةجنيس النسيج بسطور،اجللدخيطاء يتميز

ناعمة اجلل،معترضة طول على بارزة طوالنية املسترقةاخليطاء. Cutialaeداتيوحواف
tenuisحتفيالرية واإلنسانالنسيج الراكون يف اجللد جنوب،ت يف . املتحدةالوالياتتوجد
وآسياحتتالنسيجفيالريةrepensالساعيةاخليطاء أفريقيا يف والقطط الكالب يف اجللد
يف،وأوروبا أحياناً توجد الذنبرمبا(onchocercaالذنبكالبية. اإلنسانكما كالبية

اخليل يف احللْقية،الرقبية كل6وجدتفيالرية) املاشيةيفgutturosaأو يف فقط مرات
اجللد حتت عقيدات شكل على وجدت،العامل السابعة املرة القرنيةمطمورةويف Burrيف et)

al., 1998(.اللوانيةLoainaاإلنسانفيالرية عني يف األقل على واحدة مرة وجدت
(Beaver, 1989) .السحياءMeningonema)زيةالبريورمباPeruzzii (اجلهاز فيالرية

يف،Cercopithecusالقردوحنسانيسليبـالعص توجداإلنسانوجدت وقد الكامريون يف
أيضاً زميبابوي . (Boussinesq et al., 1995)يف
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عنتساهمال الناجم البشري الفيالريات داء وبائيات يف كبرية درجة إىل احليوانات
املالويةأوWuchereriabancroftiالبنكروفتيةالفخرية الدروي(الربوجية أو) الشكل
املتلويةأو،Timoriالتيموريةالربوجية الذنب أوLoa loaاللوائيةاللواأوVululusكالبية

األوزاردية األوراقأوMansonella Ozzardiاملنسونيلة ذات(Tetrapetalomemaرباعية
الذنباملفتولة) الوريقتنيذات(األوراقعيةرباأوPerstansاللجوجة) الوريقتني

T.streptocerca،لإلنسانكلهاتعتربتـيوال نوعية بعض.(Dissanaike, 1979)طفيليات
جداًيفاملوجودات حمدودة احليوا،احليوانات التصنيف عملينـيولذلك غري . املصدر

كالبية املكسيالذنبوجدت يف واحدة غوريال يف فقط . (Dissanaike, 1979)كاملتلوية
دودة ضار(Mandrillامليموناعتربت ضخم اللوائيةاملشاֲדة) قرد نويعاًللوا اإلنسان يف

البابيونية: خمتلفاً اللوائية خمتلفتـيوالPapioniaاللوا بناقل العيونوهو،تنتقل ذهبية
Chrysops .الن يف األوزاردية للمنسونيلة املشاֲדة الطفيليات ،اجلديدةاملداريةسانيسشوهدت

ال النوع نفس هي أا تأكيد اليوجد اإلنسانتـيلكن كما. )(Dissanaike, 1979تعدي
األوراقوجدت املفتولةرباعية األوراق ورباعية بالبشرالذنباللجوجة الشبيهة النسانيس يف

anthropoid،توجد ال أمهيتهامعلوماتلكن لتحديد بيولوجيتها حول الوبائيةكافية
(WHO, 1979) .

ثوياًاملالمحأحد تتطلب حياִדا دورة أن هي الفيالريات ووبائيات بيولوجيا يف السائدة
أو. املفصلياتمن الثوي نسيج يف تعيش رقيقة طويلة ممسودات البالغة أجوافالطفيليات

ولودات. اجلسم تسمىالرحميفبيوضهاحتضنViviparousاإلناث أجنة وتطلق
أوتعيشMicrofilariaeكروفيالرياتامل الدم اجللد،اللمفيف يف وجود. وأحياناً أو/إن

الغالف التشخيص)البيضةحولالشادةShellالقشرة(Sheathغياب يف مهم تبتلع. عامل
وتكمل الطعام خالل مفصلي قبل من التطورهااملكروفيالريات يرقة داخلطإىل الثالث ور

إمثالثوي الالفقاريִדاجر الثوي فم أجزاء يطلق،ىل ثانية املفصلي يتغذى الريقاتوعندما
وال اجلنسيتـياملعدية النضج إىل لتصل تطورها وتكمل فقاري ثوي جسم وتنتجتدخل

. املكروفيالريات
أمامكروفيالرياتتظهر واضحة، ليلية أو ارية دورية مع الدم يف األنواع بعض
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ناقصةتـيالاملكروفيالريات دورية فتسمى كبرية لدرجة الظاهرة هذه تبدي ،جزئية(ال
املالوية. )Subperiodicقليلة ليليةللربوجية دورية املكروفيالريات،شكل فيه أوختتفي

اليوم أثناء جداً قليلة يف،تكون األعظمي الفيالريات وجود مع ناقصة دورية يفالدموشكل
أثنا،الليل الفيالريات توجد أيضاًلكن اليوم دورية. ء الساعية اخليطاءأما؛اريةللخيطاء

ليليةاللدودة ناقصة دورية الدم؛فلها يف الفيالريات وجود مرات 5  10 بـأكربويكون
اليوم منتصف أو الصباح يف هي مما الظهر بعد ما فترة علىتـيوال،الظاهرةهذه. يف تفسر

عادات مع الفيالريات من تكيف النواقلأا عند والتشخيصمهمة،االطعام الوبائيات . يف
البشريةاملالويةالربوجية: واحلدوثاجلغرايفالتوزع احلاالت معظم سبب هي الدورية

ال الربوجيات داء جنوبتـيمن يف واهلندشرقحتدث وكوريا والصني طفيلي،آسيا وهي
جتري بشكل وينتقل لإلنسان، واإىلفقطبـيحصري الدوري. لنسانيسالقطط الشكل

يف واملستنقعات الغابات مبناطق حمدود وجنوبأندونيسياالناقص وتايلند ماليزيا جزيرة وشبه
الفيلبني يف بؤر وثالت بوساطةاالنتقالحيدث. فيتنام واإلنسان األدغال حيوانات بني

جنس،البعوض من املقدم. املنسونيةوخاصة من عديدة أنواع يف الطفيلي غريوجد ات
واهلريات الداجنة والقطط ث( Pangolinوالبنغولالربيةاإلنسان آكالتدحيوان من ي

Manis))النمل javanica) .الباهنجيةالربوجيةB .pahangiوالقطططفيلي الكالب
املقدمات،الربيةواهلريات تواتراً أقل متييز،ولدرجة السهل من ֲדااملكروفيالرياوليس اخلاصة
تلك املالويةاخلاصةمن العدوى. بالربوجية إنسانجتريبياًنقلت إىل قط يعرف،من ال لكن

طبيعي بشكل حتدث البشرية العدوى كانت النوعنيبسببإن متييز يف نواقلها. الصعوبة
Armigeresالدرعاءبعوض subalbatusماليزيا. املنسونيةأنواعو يف انتشارها منطقة تطابق

با اخلاصة تلك املتحدةاملالويةلربوجيةمع الواليات 22وصفت:  2000سنةتـىوح. يف

البشرية العدوى من حيواينالربوجيةبأنواعحالة أصل نوع،من حتديد ممكناً يكن مل لكن
ويفB. beaveriالبيفرييةالربوحية. الفيالريات األرانبسيةربوالليالربوجيةالراكون يف

البلد ذلك يف اجلغرايفداًواستنا. موجودة توزعها عن،إىل نامجة البشرية احلاالت تكون قد
بربوجيةوصفت. (Eberhard et al., 1991)الليبورسيةالربوجية بشرية عدوى من حاالت
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كولومبيا يف معروف غري نوع من املصدر Kozek)حيوانية et al., 1984) .
العاملاللدودةاخليطاء كل يف الكالب بني أ،منتشرة خيتلفرغم االنتشار وبشكل،ن

هو؛املختلفةاملناطقيف،كبري املوطونة املناطق يف الكالب 70%إىل 40%فاالنتشار 1%ويف

عادةيف عن:1982عامتـىوح. القطط إال التبليغ يتم بشرية14مل ،(Barriga,1982)حالة
ذكر اتشفريي،حالة (1995) 229ورفاقهرودرجييسلكن . حالة (1999) 150ورفاقهوذكر
بني بنيتـيالاحلاالتومن عنها التبليغ اليابان10كان2000و1995مت يف يف6وحاالت
املتحدة4وأملانيا الواليات ايطاليا3ويف والربازيل1ويف األرجنتني من كل وبرتوريكويف
عن. وتايلند التبليغ حبلول87مت املتحدة الواليات يف تقريباً Asimacopoulos،1992حالة et)

al., 1992(حبلول5و إضافية اليابان. 2000حاالت يف نادرة البشرية التبليغ،العدوى مت فقد
ححالتنيعن عن، 1968تـىفقط التبليغ مت أنه حبلول 118إال إضافية  1995حالة

(Makiya, 1997)حبلول10و اخليطاوات. 2000أخرى داء البشريDirofilariasisينجم
الراكوناملسترقةاخليطاءعناجللديحتت طفيلي Procyon)وهي lotor)الوالياتيف

الساعيةوعن،املتحدة الكالبوهي،D. repensاخليطاء أخرىواهلرياتطفيلي بلدان . يف
بلدان يف اجللدي حتت البشري اخليطاوات داء من العديد أفريقياعديدةشخص يف

و(واألمريكيتني املتحدةاألرجنتني والواليات وكندا العدد. وأوروباوآسيا) الربازيل سجل
واالحتاد وسرييالنكا إيطاليا يف احلاالت من . (Dissanaike, 1979)السابقتـيالسوفياألكرب

وأوروباالساعيةاخليطاءتوجد وآسيا أفريقيا أوروبا. يف موجودة: يف أا املعروف يفمن
وإ وإيطاليا واليونان السابقةفرنسا ويوغوسالفيا يف. سبانيا االنتشار املناطقالكالبيتراوح يف

من عن: 1995عامتـىوح. عادة 20%إىل 5%املوطونة التبليغ بشرية397مت عدوى
الساعية العاملباخليطاء احلاالت. يف من األكرب العدد إيطاليا، 168وهو،حدث يف

(Pampiglione et al., 1995) .فقطحاالت4هناك حيفبشرية ،1998تـىإسبانيا
ح60وحوايل فرنسا يف موثقة30أنإال،1996تـىحالة فقط يف. )(Marty, 1997حالة

مقداره لالنتشار معدل وجد املساعية 1.4%حني (Marty, 1997)كلب5.000يفللخيطاء

االنتشارفقد اجليش20%تعدى يف الكالب جتمعات بعض يف.(Chauve, 1997)يف
ح20ميزت: اليونان بشرية استعراف،1990تـىحالة مت أخرىحالة20كما
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مطبوعة12(1997تـىح جلدية4كانت. )غري حتت والبقية عينية  (,Makiyaحاالت

1997( .
الكالب4ميزت يف والعويصة: أنواع واللدودة املسترقة واجلراسيةReconditumاخليطاء

grassii.االنتشار معدل Vakalis) 37%إىل 12%اإلمجايلكان et al., 1997).العدوى
سرييالنكا يف هناك1997عامتـىح: شائعة االنتشار70كان وكان بشرية يفحالة

Dissanaike) 60%إىل30%الكالب et al., 1997) .
الذنباحلاالتشخصت كالبيات داء من املصدرنـياحليواOnchoceriasisالقليلة

واالحتادمتتـيال واليابان وسويسرا املتحدة والواليات كندا يف عنها تـيالسوفيالتبليغ
Burr)السابق et al., 1998) .العينية أو اجللدية العدوى من البشرية احلاالت شخصت

واحدة(كوستاريكايفDipetalonemaالوريقتنيلذاتمشاֲדة"بفيالريات ) حالة
املتحدة إرجيونثال: حاالت4(والواليات أو أالباماوواحدةثة . (Beaver et al., 1984))يف

الربوجيةاألعراضتتألف: اإلنسانيفاملرض عن النامجة الفيالريات ألدواء الرئيسية
املصدر(الناقصةوالدوريةالدورية،املالوية العقد) احليوانية والتهاب اللمفية العقد اعتالل من
اليوزينياتاللمفية الحتد. وكثرة اللمفية العقد اعتالل من هجمات عدةتـيث أيامتدوم

عقيمة وخراجات واحدة ساق وتورم وغثيان وصداع ودعت محى مع منظمة غري . بفواصل
املتقدمة احلاالت انسداد،يف نتيجة السفليني الطرفني يف الفيل داء حيدث . اللمفيالدورانقد
الصفن يف الفيل الفي،داء داء يف يشاهد البنكرفتيةكالذي يف) البنكرفتيةالفخرية(الريات نادر
الربوجيات السكان. داء بني كثرية عداوى دونيفnativeالواطننيحتدث املوطونة املناطق

الدم يف الفيالريات وجود رغم بأنواعيفFilaremiaأعراض البحرية العدوى حاالت
حيوا أصل من ا. املتحدةالوالياتيفنـيالبربوجية متوقع،لطفيليوجد غري يف،وبشكل
ال مرضى يف احملتشية العدوىتوجدالعقد ֲדذه مرتبطة أخرى أعراض  (Gutierrez andعندهم

petras, 1982( .ًأيضا اللمفية العقد بتضخم الكولومبيتان احلالتان (,.Kozek et alمتيزت

1984( .
الماغالباً اخليطاوات اإلنسانتـيتسبب وال(تعدي واملسترقةاللدودة أعراضاً) ساعية
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اللدودةتنتقل. وجلديةرئوية البعوض) عدد(بضرباخليطاء اإلنسان. من أنيبدو: يف
مبجرى حيمل لو وميوت القلب إىل ليصل اجللد حتت النسيج من دورته يبدأ الدمالطفيلي

الدم( خثرة) تيار يشكل حيث الرئتني ميتاً. thrombusإىل الطفيلي كالًمشعادةيوجد
4عقيدة الرئة 1  يف عادة. سم يفعياً منوذجاً الطفيلي فقداإلناثأما،يكون البالغات

قليلة حاالت يف فتاة،وجدت حالة يف فقط الدم تطفلن للمناعةتلقتوشوهد كابتة معاجلة
(Barriga, 1982) .صورة درمهيةاألشعةتعرف coin(Echeverriبآفة et al., 1995) .يف

روتي 22 (56%)كان: اًمريض39 فحص أثناء العدوى واكتشفت أعراض نـيدون
(Flieder and Moran, 1999)ورمماغالباً: كلعلى بأنه يشتبه عندما الطفيلي إزالة تفشل

(Rodrigues et al., 1995) .بأعراض املصحوبة احلاالت سعال: يف حدوث عن التبليغ مت
نفثصدريوأمل مع أكثر أو شهراً أحيادام وآالمنـيدموي ونوافض ودعت ومحى

اليوزينياتصورةتظهر. عضلية كثرة تثبت ما ونادراً درمهية آفة . األشعة
اجللديداءينجم حتت تواتراً،اخليطاوات أكثر امللتحمة،،وبشكل حتت احليطاوات داء

املتحدةاملسترقةاخليطاءعن الواليات الساعية،يف وآواخليطاء أفريقيا وأوروبايف وأمريكاسيا
أيضاً. اجلنوبية احليوانية الفيالريات من مستعرفة غري أخرى أنواع تتهم عامتـىح. قد

عن: 1995 التبليغ عن397مت الناجم البشري اخليطاوات داء من يفالساعيةاخليطاءحالة
إيطاليا. العامل يف للحاالت األعلى العدد هي. (168)كان اجلعقيدةاآلفة تورمحتت أو لد

املخاطية عقيدياً،حتت يكون ال أو يكون قد التورمتكونقد. والذي أو ال/العقيدات أو
هاجرة،مؤملة،تكون والطرفنياألكثرالتوضعات. وبعضها الصدر وجدار الرأس هي تواتراً
امللتحمة،العلويني حتت أحياناًوتكون،وأحياناً الرئة،داخلية يف رئيسي وبشكل

(Pampiglione et al., 1995) .ًمسؤوال واحد طفيلي يكون ما اآلفةعادة استخرج،عن وقد
يف الطفيلي. األحيانبعضحياً رحم يف قليلة حاالت يف املكروفيالريات دم،شوهدت ويف
فقطاملريض واحدة حالة وبالزما.(Marty, 1997)يف نوسجات يرافقها التهابية اتواآلفة

نادرة. غزيرةويوزينيات،وملفاويات الدم يوزينات . (Marty, 1997)كثرة
املسترقةأنيبدو امللتحمةللخيطاء حتت للتوضع أكرب أا،ألفة على أصالً استعرفت وقد
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للجفونبسببD. conjunctivaeامللتحميةاخليطاء إصابتها اخليطاوات. تواتر بداء يشتبه
احلجاج املسترقةعنالناجمحول وجاخليطاء يفعند عاشوا مرضى يف هاجر منتقل تورم ود
شرق هناكالوالياتجنوب إىل سافروا أو الساركويد. املتحدة عن العدوى تفرق أن جيب

واألورامومتزقSarcoidosis) العزناوية( العدوائية واخلراجات جلدانية واألورام،كيسة
السبب(الغامضةالكاذبة د56توصف. (Kersten et al., 1994)) اֱדهولة من تقريباً اءحالة
العنياتيالفيالر كان،داخل األنواعالطفيليوقد من ضرب من منوذجاً سائد،فيها وبشكل

املصدر حيوانية غري ديدان البنكرفتيةواللوائيةاللوامثلمن كان. (Beaver, 1989)الفخرية
فيالريات3هناك مع املتحدة بالواليات أرجيون يف األماميةبنمتحركةحاالت الغرفة يف شاط
السب. للعني العامل أنواعبـيصنف أنه لذاتالوريقتنيذاتعلى مشاֲדة شكلياء مع

Erethizonالسمك(الشيهميفD. arbutaاألربوتيةالوريقتني dorsatum (ذات أو
. (Costor Canadensis)القندسيفS.sprentiالسربينيةالوريقتني

كالبحاالتتظاهرت احليواداء الذنب كعقيداتنـييات الشمالية أمريكا يف املصدر
على القرنية،املعصموترمتليفة يف منغرسة واحدة حالة يف العقيدة Burrوكانت et al.,)

1998( .
تعاأنيبدو: احليواناتيفاملرض ال والقطط النامجةنـيالكالب العدوى أعراض من

املالويةعن الناقصةالالباهنجيةأوالربوجية النوعني،لكن،دورية لكال وخاصةميكن
الساقنيأن- الباهنجيةالربوجية يف وذمة مع اللمفي الدوران يف تبدالت املخترب يف يسببا
ملفية. املنعديةللحيواناتاخللفيتني عقد تضخم مع اللمفية األوعية التهاب الكالب عند يظهر
اإلنسانتليفي يف حيدث ملا Snowden)مشابه et al., 1989).تشخيص يف نقص يوجد رمبا

الداجنة اللواحم يف . العدوى
للكالباللدودةاخليطاءتعيش الرئوي الشريان األمين،يف البطني يف ثانوي ،وبشكل
كبريةبشكلوتشكل طفيليات حتتوي كتلة تقريباً مصحوبة. دائم غري العدوى تكون قد
صعندما،بأعراض الطفيليات عدد أو. غرياًيكون الشديدة العداوى حالة تسبب: ةاملطوليف

الدمالفيالريات جمرى وانسداد الرئوية األوعية تضيق امليتة أو الوقت،احلية هذايسببومع
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األمين البطني املزمن: هيالسائدةالعالمات. (Barriga, 1997)فشل احليوية،السعال ،فقد
اخلطرية األشكال القلب: ويف أعضاء. األمينقصور يف املزمن الالفاعل االحتقان يتطور قد
احلنب إىل ويؤدي رئويةتؤديقد. عديدة احتشاءات إىل امليتة الطفيليات عن النامجة اخلثرات
املفاجئ املوت الكبدية. مسببة املتالزمة السفلياحلتتألف األجوف الوريد انسداد من ادة

من كبري الالطفيلياتبعدد الوقتنضجتتـيالبالغة نفس متزامن(يف ينتج،)بشكل ما مع
من ذلك خاللاحتقانعن واملوت اهليموغلوبني وبيلة والكليتني الكبد يف 72حاد  24 

. ساعة
الساعيةتسببال احليواناتاملسترقةأواخليطاء يف أحياناً،مرضاً تسبب قد حكةلكن

وتشكل الشعر فقد إىل يؤدي مما . Scabجلبةوأكزمية
االنتقالالعدوىدرمص الناقصةداءمستودعات: وطرز الدورية الذيالربوجيات

جنوب يف واملستنقعات الغابات مناطق يف والقططآسياشرقيوجد النسانيس هي
الربية يف. واللواحم العدوى من عالية معدالت Preshytis obscurusالنسانيسوجدت

معروفة،النسبيةاألمهية.Macaca irusواملكاك غري كمستودعات والربية الداجنة للحيوانات
ختدم أن احملتمل من الربيةاحليواناتلكن من أكثر اإلنسان يف للعدوى كمصدر الداجنة
(Senham et al., 1977) .جنس من البعوض بوساطة العدوى Mansoniaاملنسونيةتنتقل

حيوانمن إىل اإلنسان،حيوان إىل احليوان اإل،ومن إىلومن التركيز. اإلنساننسان يوجد
عادات مع ليتزامن مساء الدم يف للمكروفيالريات للنواقلالتغديةاألعظمي أن. الليلية ورغم

إالاملنسونيةبعوض عادة املنازل خارج أيضاًأنهيتغذى داخلها احلقيقة،وجد تثبته ما وهذا
يف: القائلة حتدث العدوى ا. األطفالإن يف العدوى املصدرمصدر احليوانية البشرية لعداوى

عن النامجة الذنبوأنواعالربوجيةأنواعاألخرى األنواع(الوريقتنيذاتوأنواعكالبية أو
حمددةهو) املشاֲדة غري أنواع من الربية الرئيسي. احليوانات اللدودةاملستودع هوللخيطاء
البعوضالكلب من ضرب عرب املرض اإلنسان. وينتقل فقطينعدي عارض مستودع. بشكل
الكلبالساعيةاخليطاء املسترقةومستودع،هو الراكوناخليطاء ثوي. هو عارضاإلنسان

املصدر احليوانية الناقصةاملالويةالربوجيةباستثناء(للفيالريات دوروال) الدورية أي يلعب
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الوبائيات . يف
املرضاحليواناتدور وبائيات م8هناك: يف فقط الفيالرياتأنواع العدد،ن بني من

الطبيعة يف املوجودة اإلنسانوبشكل،متكيفة،الكبري مع حصري،تام، وبشكل،وانتقاهلا
إنسان إىل إنسان من طفيليات. )السببياتانظر(رئيسي هي الفيالريات من األخرى األنواع
اإلنسان تصيب احليوانات عامة،أحياناًيف صحية مشكلة تشكل الربوجيةثناءباست- وال

الناقصةاملالوية لإلنسانتـيوالالدورية مهم ممراض . هي
عدوىفقط،ميكن،: التشخيص اإلنساناملالوريةالربوجيةتشخيص يف الناقصة الدورية

سابقاًمن املذكورة الفيالريات أدواء دموذلك،كل يف املكروفيالريات تكتشف عندما
واضحة. املريض ليست دموية. اإلنسانيفevidentالبقية لطاخة هي شيوعاً األكثر التقنيات

مبلون نوت،حيمزاملونة حسب ميليبوروتركيزknottالتركيز حسب كانت. املرشح وملا
حتتاج حأشهراًاملكروفيالريات العدوىتـىكثرية بعد العقدية،تظهر اخلزعة تكون لذلك
التشخيص يف . املبكرمفيدة

تشخ: اإلنسانيف املورفولوجييتم بالفحص اجللدي حتت أو الرئوي اخليطاوات داء يص
اجلراحةتـيالللطفيليات أو اخلزعة من عليها احلصول والقطط. مت الكالب يتم: يف
أوالتشخيص املعدلة نوت وطريقة لطاخة باستخدام الدم يف املكروفيالريات باستعراف
حالة. ميليبورمرشحات امل:اللدودةاخليطاءيف عينةمن على احلصول يتم أن الدمفضل

الليل ساعات األعظمي،خالل املستوى إىل املكروفيالريات تصل وجود. حيث يظهر
بعداللدودةاخليطاءمكروفيالريات الدم العدوى6يف من وجود. أشهر كشف ميكن ال
الدماملكروفيالريات العي(يف اخليطاوات حوايل) نـيداء املنع15%يف الكالب ديةمن

مكروفيالريات. اللدودةباخليطاء تفريق أيضاً الضروري اخليطاءعناللدودةاخليطاءمن
العويصةوذاتالساعية العويصةذات. الوريقتني ليستالوريقتني إالممرضةفيالرية للكالب

مكروفيالريات مع تلتبس قد مكروفيالرياִדا وراءوهذا؛اللدودةاخليطاءأن الدافع كان
مباشرةتطوير ال تشخيصية ألنثى. اختبارات مستضد كشف جمرىاخليطاءإن يف اللدودة
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املناعي املمتز مقايسة بوساطة منعدية كالب عند جعل) إليزا(زميـباألناملرتبطالدم
اإلنسان يف ممكناً جداً واحلساس النوعي منوجد. التشخيص كالً اللدودةأن اخليطاء

الساعية تواخليطاء إىل لكاليؤدي وأن أضداد، نوعيةالطفيلينيشكل : وبالتايل. مستضدات
سريولوجياً اخلاصة العداوى تفريق املمكن تفاعل. (Simon et al., 1997)من استخدم

عنريالبوليمسلسلة النامجة العداوى بني للتفريق بنجاح الساعيةاخليطاءواللدودةاخليطاءاز
(Favia et al., 1997) .كل أ: على البوليبدو سلسلة تفاعل ويسترنريمين بقعة وتقنية از

من حساسية عنإليزاأكثر النامجة العداوى كشف الساعيةيف Cancriniاخليطاء et al.,)

1999( .
مبكافحةداءيستأصل: املكافحة البشري املفصلي(الناقلةاملفصلياتالفيالريات ) الناقل

رئيسياحلشراتمببيدات استخدمت. بشكل للمجتمعات،كما اجلموعية املعاجلة وبنجاح،
للنواقلإلنقاصالبشرية العدوى أكثر. مصدر الناقص الدورية الربوجيات داء مكافحة
اإلبسببصعوبة مستودعات) البيئية(يكولوجيةاملميزات غزارة وبسبب املوطونة للمنطقة
وسرييالنكا. الربيةاحلياة اهلند الثوي: يف جتمع مستويات إنقاص للربوجيةوالناقلاملتوسطمت
الناقصةاملالوية أنواع) املنسونيةبعوض(الدورية من املائيةعديدةبالتخلص النباتات من

وال العائمة البعوضتـياملستوطن يرقات فيها بشكلاملناطقيف. تلتصق باحليوانات املتوطنة
عدوى: كبري من الوقاية ديدانباإلعطاالكالبيفاللدودةاخليطاءميكن ملضاد الدوري ء

تدخل عندما املعدية الريقات لقتل مناسب البعوضعنفموي الدواء. طريق يعطى أال جيب
الدم يف املكروفيالريات وجود مرحلة يف خيرب) اياملكروفيالرمي(للكالب ألنه

احليوانات يف تأقية صدمة وحيدث الوقائ. املتحسسةاملكروفيالريات املعاجلة هذه تستخدم يةال
الوريقتنيضد العدوىالساعيةذات بأعراضيفألن مصحوبة غري أن،الكالب ميكن لكن

يف النواقل مستودع إلنقاص العاليةاملناطقتستخدم البشرية التوطنية الفيالرياتأدواء. ذات
جداً نادرة األخرى املصدر احليوانية التحصني،البشرية إجراء تكفي ضدالشخصيةلذلك

لل منهاالنواقل . وقاية



وادات (األدواء الديدانية) : أدواء ُمَشوَّكات الرأس وأدواء اَملْمسودات498 الدُّ

المـراجـع



499 داء الفيالريات احليوانية املصدر





القسم الثالث

مفصليات األرجل (المفصليات)





503 التهاب اجللد الناجم عن السوس من أصل حيوانـي

الن الجلد حيوانـياالتهاب أصل من السوس عن جم
DERMATITIS CAUSED BY MITES OF ANIMAL ORIGIN

B88.0ICD-10اآلخر الصفَر ICD-10 B88.0 Other ascariasisداء

السوس:السببيات إىل إضافة القارميتسببتـيالmiteهناك sarcopticاجلرب

scabiesاحليوان جرب احليوا(mangeأو اجلرب فصل القرادات) املصدرنـيانظر أو
فصل( بالقراد: انظر حְק) االحتشار طفيليات اإلنسانحتأخرىacaridلَميةهناك جلد تشر

مؤقت جلد التهاب الزا،اًوتسبب الثوي هذا على تتوطد أن على قادرة غري أهنا تنتمي. ئغرغم
اخليلتيليات فصيلة إىل الطفيليات اجللدوCheyletiellidaeهذه Dermanyssidaeواخزات

.Macronyssidaeالكبريةاتالواخزو
جنس اخليلتيليات فصيلة من احلاليةذاتCheyletiellaاخليلتيلةهناك لألهداف . أمهية
برانية طفيليات اجلنس هذا والقططإجباريةectoparasitesأعضاء والكالب األرنبيات يف

الربية اإلنسان،واحليوانات يف ال.وأحياناً اإلنسانتـياألنواع إىل اخليلتيلةهي: تنتقل
األرانب،C. parasitovoraxالنهومة طفيلي تـيالC. yasguriاليسغوريةاخليلتيلةو،وهي

و الكالب، الC. blakeiالبليكيةاخليلتيلةترافق على أبيض. قططاملوجودة اجلنس هذا سوس
يقيس تقريبا0.3ً× مم0.4رمادي المسة. مم بpalpلكل متجه الفماخملب هناية،جتاه ويف

احملاجم من بدالً األشعار من مزدوج صف بشكل. السيقان الثوي يف احلياة دورة حتدث
خالل وتكتمل تقريبا35ًكامل بيوضها. يوماً األنثى بشعر)مم0.1× مم0.2(تلصق

بعد على 3احليوان اجللد2  من األرجل. مم السداسية الريقات داخلhexapodتتطور
احلوراء من لدورين ختضع مث بالغةnymphalالبيضة تصبح أن سطحية. قبل طفيليات وهي

والفرو، اجللد تتعمقعلى سراديب(وال أو خندقاً حتفر الثوي) galleryال وتتغذى. داخل
اجل خاليا املتقرنةعلى اللمف،لد متتص بعيدة. وأحياناً تبقى أن والبيوض البالغة لإلناث ميكن
ح الثوي بارد10تـىعن مكان يف أقلإ،أيام البالغة والذكور واحلوراوات الريقات أن ال

مفتوحة بيئة يف تقريباً يومني خالل ومتوت فإنه. مقاومة حركتها وطريقة مظهرها وبسبب
عادة إليها املتحركة"يشار ". walking dandruffبالقشرة



مفصليات األرجل (املفصليات)504

فصيلة اجللدتتضمن الطفيلي: واخزات والثدييات،نـيالرباالسوس الطيور يف للدم البالع
1.0وتقيس طوال0.8ً  تقريباً عندما،مم وحممرة جائعة تكون عندما رمادية بيضاء وهي

متحقنة احليوا. تكون املصدر ذات ،D. gallinaeالدجاجياجللدواخز: هينـياألنواع
الربية والطيور والكناري واحلمام الرومي والديك الدجاج طفيلي الدموي،وهو الطري وواخز

Liponyssoides sanguineus)العְקلَسAllodermanyssus (الصغرية القوارض يف . املوجودة
الدجاجييعيش اجللد األواخز تضع حيث منها القريبة والشقوق الدجاج أعشاش نثىيف
الطيور. بيوضها على وتتغذى خمبئها من ليالً البيوض. خترج بوضع اإلناث بعد) ءالسر(تبدأ
24التغذية سداسية. ساعة12  يرقات حمررة ثالثة إىل يومني خالل تفقس أن للبيوض ميكن

ختضع بالغة) جتتاز(األرجل تصبح أن قبل احلوراء من أن. دورين الكاملة احلياة لدورة ميكن
مالئمة البيئية الظروف كانت إذا أسبوع يف تعيش،تكتمل أن للبالغة دونأسبوعا34ًوميكن

صعباً،طعام منها العفوي التخلص يكون الدموي. ولذلك الطري يفلواخز مشاֲדة دورة
تستغرق أهنا إال 23القوارض ح،يوما18ً  حية تبقى أن لإلناث دون51تـىوميكن يوماً

.طعام
ف الكبريةتتضمن الواخزات الربا: صيلة والثديياتنالطفيليات الطيور يف للدم البالغة ية
احليوانية. والزواحف هياألنواع احملتملة السريف: املصدر الطري Ornithonyssusواخز bacoti

الصغرية والوخفيات القوارض على يتطفل اجلراو،الذي الطري وواخزO. bursaبـيواخز
احلرجي الطيورO. sylviarumالطري على جنس. املوجودين اخضع امسيةلطريواخز لتبدالت

جنسي إىل أحياناً أنواعه تنسب وقد .BdellonyssusاليعلوقأوLiponyssusالعلس: عديدة،
ايضع القوارضالسريفلطريواخز جحور يف املختربيةيو،بيوضه احليوانات حالة يف ضعها

واألقدا واجلرذان الفئران القفصمثل وزوايا الشقوق يف دورة. د يكمل أن للطفيلي ميكن
خالل املثالية الظروف يف 16حياته فقط11  خيضع،يوماً مث الريقة إىل البيضة من ومير

ا من البيوضحلوراءلدورين وضع وأخرياً البالغ الدور يولد،مث أن ميكنه كبريةمجولذلك اهر
كبرية( قصري) أعداداً وقت اجلرايوجد. خالل الطري الروميعلىبـيواخز والديك الدجاج

أخرى وطيور والعصافري غالباً،واحلمام الطيور أعشاش يف حياته،ويعيش دورة ينجز ،حيث
يستغرق مما الطيور يف أطول وقتاً يستغرق الدجاجيلكنه الطري من،واخز أقل واخزوقتاً
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احلرجي منالطري أكثر حياً يبقى وال دون10، الطيورأيام من ثوي لألنواع. وجود وخالفاً
احلرجيإن: األخرى الطري براواخز األحوالنـيطفيلي أغلب يف بيوضه،دائم يضع

ثويه على حياته معظم وميضي خالل،ويتطور حياته دورة يكمل أن فقط7وميكنه ،أيام
حياً 4ويبقى الثوي3  عن بعيداً . أسابيع

واحلدوث اجلغرايف جنسين:التوزع من السوس اجللدونوعاخليلتيلةتشر واخز
العاملالدجاجي كل الدمويأما. يف الطري وأورواخز وآسيا أفريقيا مشال يف باوفيوجد

املتحدة يوجد. والواليات حني السريفيف الطري معكليفواخز بالترافق وخاصة العامل،
األسود األجرذ(اجلرذ روسيا). اجلرذ يف شائع أنه األدبياتويبدو ذكرت حيث الفدرالية
هناك أن بني36الطبية موسكو يف واستئصاهلا استعرافها مت واخزيوجد. 1991و1990بؤرة
اجلرا ويوجدبـيالطري رئيسي، بشكل املدارية وشبه املدارية املناطق احلرجييف الطري واخز

ويف الشمايل الكرة نصف من املعتدلة املناطق ونيوزيأيف أيضاًستراليا حتديد. لندا الصعب من
ال فقط خاصة ظروف يف حيدث االنتشار ألن بدقة اإلنسان يف املفصليتـياالنتشار متكن

اإلنسان إىل املعتاد ثويه من االنتقال .من
الكالبوريةغاليساخليلتيلةوجدت أوجار البيطرية،يف العيادات يف واكتشفت. وأحياناً

االحتشار من عديدة مصابنيكيةيالبليلتيلةباخلحاالت أيضاً كانوا مالكيها ألن القطط على
الطبية الرعاية برازي. (Paradis, 1998)ونشدوا فحص خالل أحياناً االحتشار . يكتشف

جداً كبرية بيوض وجدت عندما املتحدة الواليات يف خمترب يف حدث × مم0.23(كالذي
قطة) مم0.11 براز إ. يف املوجودة هذه أدت فحصوقد املصدر41ىل نفس من أخرى قطة

باالحتشار10وكان) املزود( مصاباً عند. منها النتائج كانت حني مصدرين28يف من قطة
الوقت،آخرين نفس النهومةوجدت. (McKeevar and Allen, 1979)سلبية،ويف اخليلتيلة

األرانب كب،يف عدداً وتصيب املختربية املستعمرات تغزو أن احليواناتوميكنها من نادراً. رياً
يوجد الدجاجيما اجللد أقفاصواخز يف الطيور تربـى حيث احلديثة املؤسسات وهذا،يف

ال البسيطة الريفية الدجاج وبيوت الريف يف الطيور مزارع يف شيوعاً أكثر توفرتـيالنوع
املفصل الختفاء مناسبة الدج. يأماكن بيوت من بالسوس البشر بيوت تغزى أكواخقد أو اج
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اֱדاورة أعشاشها،احلمام الطيور تغادر عندما مصدر،وخاصة عن بالبحث السوس ويبدأ
للطعام هولندا. جديد يف نورتردام يف من23: وجد باالحتشار8شخصاً مصابة . عائالت

الدموي الطري الفئرانواخز يف بكثرة متواجد امل(طفيلي Musيلنـزالفأر musculus(،
للطعاموعند،لكن حيتاج اإلنسان،ما أو أخرى قوارض على يتغذى أن الطري. يستطيع واخز

كبريةالسريف بأعداد األسود اجلرذ يوجد حيث يف،موجود جداً شائعاً يكون وقد
الرعاية السيئة املخترب قوارض تتضمننـزوي،مستعمرات ال عندما البشر بيوت لغزو ع
للتخ معاجلة اجلرذان من التخلص املفصلياتمحالت من يشاهد. لص اجلراال الطري بـيواخز

الدجاجيمثل( اجللد مناسبة) واخز خمابئ له تتوفر ال حيث احلديثة املزارع نـييعا. يف
من أكثر البقيا يستطيع ال السوس ألن عابرة عدوى من على10اإلنسان التغذي دون أيام

الطبيعي احلرجي. ثويه الطري حواخز شيوعاً، يعيشتـىأكثر ألنه احلديثة املزارع ،يف
ليختب الشقوق أو لألعشاش حيتاج وال الطيور على رئيسي، . ئـوبشكل

اإلنسان يف بأنواع: املرض اإلنسان احتشار معاخليلتيلةينجم الوثيق التماس عن
احملتشرة الذراعني. احليوانات على حكاكي حطاطي نوعي ال جلد التهاب من املرض يتألف

وا والفخذينوالصدر يف. ملعصمني تعاجلااالحتشار حاملا عفوياً وخيتفي عابر إلنسان
املنازل يف املوجودة املستودع االحتشارتـيوال،احليوانات عودة أو االحتشار مصدر . هي

الدجاجيعضة اجللد حكاكياً،مؤملةواخز حطاطياً شرى االحتشار يسبب ما رغم،وغالباً
أحياناً الوحيد، التظاهر املستدميةأن احلكة هو الدموياحتشار. ، الطري لكن،مشابهواخز
ينقل أن السوس هلذا احللميةميكن داء،أيضاRickettsia akariًالريكتسية عامل وهي
اإلنسان يف السريفيسبب. الريكتسيات الطري والتهابواخز مؤملة عضات مع مشاֲדة حالة

أحياناً أرجي احليهاجم. جلد الطري الطبيعيرجيواخز ثويه غياب عند أن،اإلنسان وميكنه
فورياً ִדييجاً أحياناً وحكة،يسبب ووذمة محامى الطريي. يتلوه السوس يهاجم ما كثرياً

اجلرابـي(اآلخر الطري خفيفاً)واخز جلدياً ִדييجاً مسبباً املخترب. اإلنسان عدوى: يف متت
بك السوس هذا من لإلناالعديد ممرضة حية لكنئنات احللميةوباستثناء،سان من،الريكتسية

مم من نقل منها أحداً أن املعروف الطبيعةارغري يف اإلنسان إىل .يض
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احليوان يف احليوا: اتاملرض االحتشار أعراض شكل. اخليلتيلةبأنواعنـيتتنوع وصف
جلبويexfoliativeتقشريي الكالبcrustedوشكل تشكل. يف األول الشكل يف يوجد

وال الظهر على للقشرة جلبيةتـيغزير حالة من الفرو يف مالحظة أكثر . للجلدscalyتكون
خمتلفة لدرجة حكة توجد اخلدشبوثعل،كما عن رئيسي بشكل ينجم والذي والتهاب، يف. ة

الثانـي وجان: الشكل الظهر على الثعلبة من متعددة دائرية مناطق هو املالحظ بـيالتظاهر
بالسعفةمتجلبة،اجلذع شبيهاً يظهر والذي حتتها، التهاب القطط. tineaدون العدوى: يف

غالباً األعراض بالسعفة،عدمية الشبه شديد متجلباً شكالً عادة تعطي فإهنا تتظاهر ،وعندما
احليوان وأقدام الوجه من بدالً والرقبة اجلذع على تظهر أهنا .إال

أن الدجاجييبدو اجللد آفاواخز يسبب يفال يؤدي لكن كشفها، ميكن جلدية ت
والتهييج الدم فقر إىل جداً. الطيور شديداً االحتشار يكون يف: عندما اخنفاضاً يسبب قد

وح البيوض السرءتـىانتاج البيوض(تقطع أن). وضع لدرجة وخيماً الدم فقر يكون وقد
الدم فقر من متوت أستراليا. الطيور الدجاجي: يف اجللد ناقواخز الوزيةةالبورليلهو

Borrelia anserineالطريي امللتويات داء عامل يسبب. spirochetosisوهي أن احملتمل من
الدموي الطري والضعافةواخز والتهيج الدم الفئرانdebilityفقر ناقل،يف الريكتسيةوهو

البشري،احللمية الوعائي الريكتسيات داء عامل الفئرانتـيوال،وهي . واجلرذانمستودعها
شديد احتشار اجلراجيعل الطري وكذلكبـيبواخز الدجاج، احلرجييف الطري أيضاً،بواخز

ومفرغاته وبيوضه السوس وجود بسبب وسخاً الطائر ريش كبري. مظهر تركيز يسبب قد
جلبات وتشكل اجللد تشقق املزرق حول االحتشار. للسوس يؤدي الطريقد بواخز

املالسريف قوارض الضعافةيف إىل وحو،ختربات التكاثر وتراجع الدم املوتتـىفقر
(Flynn, 1973).

االنتقال وطرز االحتشار عإلا: مصدر ثوي جلد. ارضنسان السوس هذا يستعمر ال
وإمنااإل دائم بشكل فقطيوجدنسان قصرية لفترة باال. فيه اإلنسان بأنواعيصاب حتشار

معاخليلتيلة الوثيق التماس النتيجة األرانب أو الكالب أو السوستـيالقطط ينجم. حتمل
التعامل عن عادة احملتشرة) تداول(االحتشار احليوانات غري،مع بشكل يكتسب قد لكن
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مدة احليوان جسم عن بعيداً البقاء ميكنها اإلناث ألن تقريبا10ًمباشر طرز. أيام أن ذكر لقد
لقطط يسمح عندما حيدث قد األخري أسرָקاالنتقال يف بالنوم الناسحمتشرة إناث. ة وجدت

والقملاخليلتيلة بالرباغيث يكون،)Hippoboscidaeالشعراوات(ملتصقة قد هذا أن ويعتقد
حمددين أثوياء يف لالنتقال يسبب. آلية الدجاجيقد اجللد الطرييمنوغريهواخز السوس

احملت الطيور مع التماس نتيجة أيضاً بشرياً احلرجي. شرةاحتشاراً الطري يفواخز بكثرة موجود
الطيور باالحتشار،بيوض اإلصابة تداوهلا يسبب وسوس. وقد الطريي السوس من كالً إن

البشر مساكن يغزو قد األسقف،ألهنا،القوارض يف واألوكار األعشاش من قريبة وببساطة،
هلا جماورة منطقة يف أو املساكن وحتت األرضيات الو. وبني عندمايصبح سوءاً أكثر ضع

ي مما القوارض على يقضى عندما أو أعشاشها الطيور املدتغادر عنفصفع للبحث ليات
للطعام جديدة .مصادر

أو: التشخيص نفسه الطفيلي غياب حال يف جداً صعب اإلنسان يف االحتشار تشخيص
ا الوبائيةإلغياب احل،مراضية االاألن أو اجلرب أو القمال مع تلتبس قد بذبابةلة حتشار

(Engel et al., 1998) .الضروري سببلمن الذي املفصلي إجياد هنائي تشخيص إىل لوصول
االحتشار،األزمة مصدر يستأصل مل إذا ترجع ما غالباً ألنه مهم اجللد. وهذا التهاب أن رغم

احليوا السوس عن النامجة األمراضنـيالبشري أطباء يوصي معاجلة، يتطلب ال املصدر
احليوا السوس بأخذ جلدينـياجللدية طفح ألي التفريقي التشخيص يف باحلسبان املصدر

السببيات مفسر . (Blankenship, 1990)غري
جنس من اֱדردةاخليلتيلةالسوس بالعني يرى أن من جداً يف،صغري كشفه ميكن لكن

انطباعات بفحص خملفاتimpressionsاحليوانات أو املشط بقايا برازيأو بفحص أو اجللد
ابتالعها يتم ما غالباً شفاف. ألهنا سيلوفان شريط من شرائط باستخدام االنطباعات : جترى

يفحص مث موجوداً يكون قد سوس وأي القشرة اللتقاط احليوان جلد على الشريط يضغط
اֱדهر اֱדهر. حتت حتت تدرس مث السطحي احلك أو بالتمشيط والسوس القشرة جتمع . قد

يزيل املتكرر االستحمام وألن فرواً، حيتوي ال اجللد ألن اإلنسان، يف فعالة الطرق هذه ليست
اإلنسان،(Miller, 1983)السوس جلد على تتكاثر ال ألهنا حمدود عددها أن يرى. كما قد

ال اجللد والقوارضجاجيدواخز الطيور يف السوس من وغريه محراء،، كنقطة اֱדردة بالعني
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اجل تتغذىعلى كانت إذا ختتبئ،لد حيث الشقوق يف بسرعة تتحرك كنقطة ولتحديد. أو
م يف موجودة كانت إذا امل: لنـزفيما غبار سحب بشفاطنـزميكن وخاصة)التخلية(ل ،

ال األماكن التـييف أو األليفة احليوانات فيها خارجتـيتنام من الطيور تدخلها أن حيتمل
ب،لنـزامل الغبار يفحص كثرية: عوميتالمث أشعار هلا ألن السطح إىل السوس يطفو سوف

املاء يف بسهولة بالطفو هلا وتسمح اهلواء طولفالت. تصطاد حسب سهل للنوع التصنيفي ريق
املوجودة .املخالب

البشري: املكافحة االحتشار من األليفة: باخليلتيلةللوقاية احليوانات تعاجل أن جيب
واألران والقطط الكالكالب باحتشارهاتـيب مناسب،يشتبه حְקلَم مببيد حالة. وذلك ويف

الشديد الضروري: االحتشار بالمن وتطبيقالقيام ذرورمبيدشفط شكل على حلم
ال) مسحوق( املناطق فيهتـييف تواجدها كل. يكثر ألن: على بيطري طبيب استشارة جيب

اإلنسا من لكل سامة تكون قد املركبات هذه من األليفةالكثري واحليوانات جتنب. ن جيب
القوارض أو الطيور بسوس االحتشار لتجنب والقوارض الطيور مع استخدام. التماس جيب

ريفية مناطق زيارة عند أي،املنفرات تبقي وال اجلسمְק املالبسֱק حتصن أن جيب األقل، على أو
السوس منها يدخل قد باال. فتحات املنازل تصاب طيورعندما مع غريحتشار قوارض أو

مبيدات: مرغوبة وتطبيق أوكارها أو وأعشاشها احليوانات هذه من التخلص يتم أن جيب
احلَ مبيدات أو قيداحلشرات على مازالت مفصليات أي من للتخلص املعاجلة من كجزء لَم

.احلياة
عـراجـالم
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MYIASESالنغفءأدوا

B87ICD-10النغف B87 MyiasisICD-10داء

بريقاتءأدوا املفتوحة األجواف أو احليوانية النسج احتشار عن تنجم حاالت النغف
اجلناحني ال. dipteriaذوات الذباب أنواع إىلتـيتصنف النغف أدواء طفيليات.أ: تسبب
نوعية أو تتطور: جمربة لكي ثوياً الريقات تتطلب عندما شب.ب؛وذلك أو خمرية هطفيليات

تتطور: نوعية عندما السويةوذلك احلالة يف امليتة النسج يف حيوانية(الريقات أو بشرية ) بقايا
متفككة نباتية أو حيوانية مادة احلية،أو للحيوانات النخري النسيج يف التطور تستطيع لكنها

غازيات(أيضاً الذبابات امللوثةinvadersهذه للجروح النتنة بالرائحة وتنجذب عادة ثانوية
املتقيحة عارضة.جو؛)أو املفرغات: طفيليات يف سوي بشكل الريقات تنمو عندما وذلك

املتفككة العضوية الطعام،واملادة فقط،أو عارض بشكل الذباب، يغزو أو،ولكن اجلروح
احلية احليوانات أو لإلنسان البويل اجلهاز أو املعوي املعدي من. اجلهاز عديدة ألنواع ميكن

النغف أدواء يسبب أن وهي،الذباب فقط أمهية األكثر األنواع هنا سيذكر املتحلزة: لكن
للبشر املنكد،Cochliomyia hominivoraxالشرهة الذهبية ،Chrysomyia bezzianaةالذبابة
امل للبشرالذباب الشره البشرية،Cordylobia anthropophagaورم Dermatobiaاخلامشة

hominis،اجللدأنواع اللحموية،Gasterophilusالغرباءاعأنو،Cuterebraثاقبة أنواع
Hypoderma،الغنمية الرببريةOestrus ovisالنربة ،Rhinoestrus purpureusاملستخطمة
الفولف شبه. Wohlfahrtiaتيةاروأنواع الطفيليات بعض إىل اإلشارة ستتم ذلك إىل إضافة

ال والعارضة النغفتـيالنوعية أدواء . تسبب

النغ1. الناجمداء يرقاتعف للبشرن الشرهة المتحلزة
1. Myiasis Caused by Larvae of Cochliomyia hominivorax

اللولبية:املرادف .Screwwormالدودة
للبشر الشرهة األمريكيةناملتحلز: املرادفات(املتحلزة )األمريكيةCallitrogaاملُتְקحְקلِّزةأوة

اخلوتعيֵקات فصيلة مزرقة،Calliphoridaeمن خضراء سوداءbluishذبابة أشرطة ثالثة ذات
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ظهرها 15تقيس،على طوال10ً  األمريكيتني. مم يف تقريباً حصري بشكل عام. توجد يف
ليبيا: 1988 يف النغف داء من بؤرة الذباب. ظهرت استئصال مت اخلامسلكن الشهر امعيف
مقاربة1991 اعتمد لالستئصال برنامج بفضل وذلك العقيمة، احلشرة لتقنية شبيهة

املتحدةةاملستخدم الواليات جداMacellariaًاملتحلزة. (Barriga, 1997)يف مشابه نوع
املورفولوجية الناحية طفيلياً،من ليس بني. لكن ميكن،مشكلةالنوعنيهذينالتفريق لكن

ع تعتمد التكلفة منخفضة تقنيات باستخدام وبسهولة حالياً البتفريقهما اجلزيئيةيلى ولوجيا
(Taylor et al., 1996) .
الذبابة هذه اللولبيةدالدو(يرقات إجباري) screwwormة نسج،طفيلي يغزو أن ميكنه

احلار الدم حيوانات من حيوان منطقة،أي يف النغف لداء الرئيسية العوامل من واحدة وهي
األرجنتني مشال إىل املتحدة الواليات جنوب من النوع.متتد هذا أن اخلامشةمعويبدو

اֱדالبشرية الرئيسية العوامل الالتينيةربمها أمريكا يف النغف ألدواء املتحلزةتسبب. ة
للبشر يفالشرهة البشري النغف أدواء من خطورة األكثر احلاالت من األكرب العدد
احليوا. األمريكيتني النغف أدواء هائلةاخسارنـيتسبب اقتصادية املاشيةت خيص فيما

واخليليات واملاعز الواليات. واألغنام شرق جنوب يف السنوية اخلسارات قدرت وقد
بـ االستئصال، برنامج تطبيق قبل أدواء100إىل50املتحدة، نتيجة أمريكي دوالر مليون

احليوانـي .النغف
إناث للبشرتقترن الشرهة مناملتحلزة وتضع فقط واحدة 400مرة متراكبة12  بيضة

القرميدمثل الثويسقف سطح ح. على تنتج أن واحدة ألنثى . بيضة4.000تـىميكن
بعد الريقات 21تبزغ النسج11  على بالتغذي وتبدأ مسبقاً موجود جرح أي وختترق ساعة

8وبعد،احمليطة عمق4  على نفسها وتطمر األرض إىل تسقط إىل2أيام وتتحول سم
ورطباً.pupaeخوادر دافئاً اجلو كان إذا بقليل أسبوع من أقل بعد البالغة الذبابات أو،تبزغ

بارداً اجلو كان إذا ذلك من خالليقترن. أطول 4الذباب أخرى،أيام3  قليلة أيام وخالل
البيوض بوضع اإلناث خالل. تبدأ تكتمل أن التطور لدورة الصيف،3ميكن يف فقط أسابيع

وال ميكن واحدوبذلك فصل يف أجيال عدة على. دة تقريباً أسبوعني مدة البالغ الذباب يعيش
النباتات تسافر.عصارات أن لإلناث اخلاصة50ميكن بقوִדا والدִדا مكان من كما. كم
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ملس أيضاً الاحتمل بالسيارات كبرية فيهاتـيفات برامج. تتواجد أن احلقائق هذه توحي
تقنيا على املعتمدة احلشرةاالستئصال حتققت لكي واسعة مساحات تغطي أن عليها العقيمة

دائماً .تأثرياً
اخلريف بداية إىل الربيع هناية من احلار الفصل يف املعتدلة املناطق يف النغف أدواء ،حتدث

فتحدث املدارية املناطق يف وفيأما السنة الصيفتكل يف تواتراً أكثر (,.Amarante et alكون

الري. 1992) التقيس الشكلتـيقات لولبية طوال12ًهي ال،مم النسيج تتوضعتـيوخترب
بنضحة مغطاة وتصبح اجلرحexudateفيها من. من القادمة الغزيرة البنية النضخة تلون

اجللدְק والصوفاجلرح أخرى،والفرو أنواع ومن النوع نفس من أخرى ذبابات ،وجتذب
الريقاتـيوال أو البيوض من املزيد لريقة. تتضع للبشرميكن الشرهة تغزواملتحلزة وأن(أن

النغف داء حجمها) يفتسبب عن النظر بغض العارضة اجلروح أمناط والشقوق،كل
أخرى(اجلراحية إجراءات أو الذنب، استئصال القرون، قطع اخلصاء، القص) من ،وجروح

وح السرية القرادتاهنتـىواجلروح وعضات اجلروح تبني. اكات لأنلقد ميكن لريقاته
والقبيعات لألرانب السليم اجللد ال. اختراق اجلروح يف شائعة الثانوية اجلرثومية تـيالعدوى

بريقات للبشرغُزيت الشرهة السريرية. املتحلزة اللوحة يفاقم أثرها،مما من كل بسبب
ال أخرى ذبابات وجذب نوعيةتـياخلاص شبه طفيليات تضعتـيوال،تكون بدورها

اآلفة يف والريقات حمدود. البيوض غري الريقات ،)tegumentaryالغالفية(اجللديةباجلروحغزو
العني وحمجر والفم املخزين مثل اجلسم يف املفتوحة األجواف يف أيضاً حيدث أن ميكن حيث

واملهبل اخلارجية .واألذن
هي السريرية ش: التظاهرات وحكة املصابة املناطق يف الوخيم أواألمل احليوان جترب ديدة

اخلدش على احليوان. الشخص يعاجل مل ومتلمل: إذا أمل إىل املستمر النسج خترب ،يؤدي
اإلعياء حيدث وقد الوزن فقدان إىل ويؤدي العشب تناول مع يتعارض prostrationوالذي

أحياناً جداً. واملوت غزيراً الذباب يكون إىل: وعندما اإلماتة معدل يصل تشاهد.20%قد
عادة واخليليات واملاعز األغنام يف خطورة األكثر السريرية ماتـيوال،الصورة يظهرغالباً

ثانوية عدوى .لديها
الريفية اجلماهر يف البشرية النغف أدواء ال،حتدث األوقات ويف املناطق يف تـيوخاصة
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فيها للبشرتكون الشرهة ر)كثرية(غزيرةاملتحلزة وبشكل يعتمد وهذا األثوياء، على ئيسي
التكاثر أجل من الداجنة احليوانات. احليوانية يف غزيرة النغف أدواء تكون حتدث: عندما قد

اإلنسان يف حاالت احليوانات. عدة يف النغف لداء سريرياً مشابه البشري النغف إضافة. داء
والقرحات اجلروح غزو للساق(إىل الدوالية أيضاً،)القرحات النغف داء شكلحيدث على

ي ثابتةتدمل جلدية بعقيدة متحركة(ميز يف). غري املشاهدة النغف أدواء معظم تنجم
يرقات عند الطبيعية للبشراألجواف الشرهة األنفية. أيضاًاملتحلزة احلفرة النغف(غزو داء

تواتراً) األنفي األكثر األنف،هو لننت كمضاعفة عادة يرقا. ozenaوحيدث حتطم ما تغالباً
للبشر الشرهة احلنكاملتحلزة وشراع اجليوب،palatine vaultالغضروف ختترق أن وميكن

الشكل. القحفجوفتـىوح،األنفية خيرب  (,Chodosh and Clarridgeالعنيְקنـيالعيقد

1992.(
هذا النغف داء من الوالدة: للوقاية عن بعيداً الداجنة احليوانات جبعل احليطة أخذ جيب

ال غزيراًخالل الذباب فيه يكون الذي سرة. فصل تعاجل أن املولودةnavelجيب احليوانات
الذباب مبنفرات احلار الفصل ذلك. يف إىل ال: إضافة املداخالت جتنب آفاتتـيجيب تترك

مثل)tegumentayالغالف(اجللد الفصل هذا الذيل: يف واخلصاء،قطع القرون وقطع
اجل. والوسم كل تنظف أن العارضةجيب ال،روح أم بالنغف مصابة كانت أن،سواء وجيب

للحشرات مبيد أو فعال مبنفر تغطى وأن اإلمكان، قدر مناسب بشكل . تعاجل
ا االستئصال برامج جيدةاملعتمدةقليميإلأعطت نتائج العقيمة احلشرة تقنية تتكون. على

اصطنا املستولدة الذكور من كبرية أعداد إطالق من غاماالتقنية بأشعة واملعقمة تـيوال،عياً
اخلصبة الذكور تنافس اإلناثfertileسوف مع وتقترن الطبيعية اجلمهرة اإلناث. يف أن ومبا

عقيمة بذكور اقترنت إذا خمصبة تصبح لن فلذلك فقط واحدة مرة برنامج. تقترن أول ابتدأ
عامpilotارتيادي كاراكيو استئصال1954يف يف ناجحاً اجلزيرة. االحتشاروكان بقيت

ح الذباب من بعدئذ،1975تـىخالية العام: لكن ذلك من األوىل التسعة األشهر كان: ويف
فيها261هناك مبا النغف داء من بشرية14حالة هي. حالة إصابة األكثر احليوانات كانت

من. حالة179الكالب خالياً املتحدة الواليات شرق جنوب الشركان للبشراملتحلزة عامهة
بورتوريكو1959 كانت وكذلك عامو، فريجني أخرى. 1974جزر ناحية تطبيق،من ورغم
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اإلجراء اإلدخال: هذا بسبب وخاصة املتحدة، الواليات غرب جنوب االحتشار استمر
احلدود) املنتظم(املستمر من املكسيكي اجلانب من املخصبة السبب. للذكور تبرمأ: وهلذا

حتالف عاميةمبادرة املكسيك مضيق1972مع عرب العقيمة الذكور من حاجز لتوطيد
اللولبية. تيهانتيبيك الدودة الستئصال الربنامج هذا املتحدةscrewأدى الواليات يف

جنوباً تأثريه ميتد أن ويتوقع عام. واملكسيك، للبشراستؤصلت: 1991يف الشرهة املتحلزة
املكسيك احلمال،رمسياًيف الوسطىوبدأت أمريكا يف تركزت أو عام. ت أثبتت1988يف

أفريقيا يف فعالة أهنا ليبيا،التقنية يف ظهر الذي الذباب استؤصل  (Krafsur andحيث

(Lindquist, 1996.
احلشر محلة ترياقاًةليست جداpanaceaًالعقيمة مكلفة وهي املثال: عاماً، سبيل : فعلى

ال احلملة احلدتـييف على يقاربأجريت ما أطلق األمريكية، املكسيكية ذكر200ود مليون
أسبوع كل حتافظ. عقيم أن حاحلملةجيب استمراريتها خمصبةتـىعلى ذكور إدخال متنع

وإال املتبقية احمللية الذكور تكاثر السوا: أو فقط. للظهورepizooticفسيعود التقنية تعمل
ال األنواع املتـيعلى يف استيالدها كبريةميكن بكميات االقتران،ختربات على قادرة وتبقى

التعقيمر قليلة،غم املخصبة الذكور كثافة تكون عندما فقط فعالة . (Reichard, 1999)وهي
السبب احلشرات. وهلذا مببيد مشبع طعم نشر على تعتمد إضافية أخرى إجراءات أدخلت

اجلمهرة للةالطبيعي) التجمع(إلنقاص الشرهة العقيمةبشرللمتحلزة الذكور إطالق . قبل

يرقاتداء2. عن الناجم المنكدةالنغف الذهبية الذبابة
2. Myiasis Caused by Larvae of Chrysomya bezziana

املنكدة الذهبية مشابهالذبابة للبشرنوع الشرهة مشاֲדةللمتحلزة آفات إىل ،وتؤدي
وآسيا أفريقيا من املدارية املناطق يف احمليط) تايوان،الفليبني،ندونيسياأ،اهلند(توجد وجزر

اجلديدة،اهلادي غينيا ذلك. بابوا من أكثر رمبا،بل أنه إىل املناخية التظاهرات دراسات تشري
واألمريكيتني أستراليا إىل Sutherst)تنتشر et al., 1989).قد لكنها املاشية ִדاجم ما أكثر
واجلاموس واملاعز األغنام والكالبحتتشر واخلنازير البشري. واخليليات النغف أكثرداء

أفريقيااًتواتر من أكثر آسيا من أخرى وأجزاء اهلند بيوضها. يف الذبابة هذه مثل(تضع



515 أدواء النغف 

للبشر الشرهة الطبيعية) املتحلزة والفتحات والقرحات اجلروح التناسلية(قرب ،األعضاء
ا). املهبل،العينني،األنف اآلفات تكون مشوهةقد الوجه يف نتنة،حملدثة ما،وهي وكثرياً

ثانوية بعداوى شائع. تصاب غري العني يومني،غزو خالل املقلة خيرب قد حيدث عندما لكن
(Sachdev et al., 1990) .

يرقات3. عن الناجم الدֹקمָקلي النغف الداء للبشرمالذباب الشره ورم
3. Furuncular Myiasis Caused by Larvae of Cordylobia anthropophaga

للبشر الشره املورم أو:"tumbaتومبا"ذبابة(Cordylobia anthropophagaالذباب
اخلوتعيات) "mangoاملاجنو"ذبابة لفصيلة ينتمي آخر شبه. Calliphoridaeذباب يف يوجد

أفريقيا ا. صحارى العربية اململكة يف قليلة بشرية حاالت عن التبليغ مت والوقد تـيلسعودية
آصلة أهنا أشخاص. (Omar and Abdalla, 1992)اعتقد يف املستوردة احلاالت شوهدت

أفريقيا زاروا املتحدة والواليات أوروبا من Jelinek)وكالب et al., 1995) .الريقات تنضج
تقريباً أسبوع خالل،خالل خادرة لتصبح الثوي 4وتترك البالغ3  الذباب وتشكل . أسابيع

تأثراًَ األكثر الداجن احليوان هو أخرى. الكلب أنواع يصيب أن الذباب هلذا ميكن لكن
باال وبرية الرودهي. حتشارداجنة املورم األفريقيC. rodhainiنـيالذباب الذباب من نوع

أق بتواتر لكن اإلنسان وخامة،ليهاجم وأكثر شدة أكثر تظاهرات إىل مت. ويؤدي وقد
حال عن فيهاالتبليغ وجد من150ة امليرقة واحدنـيالرودهيورمالذباب شخص ثويها.يف
الظ هو العمالقبـيالرئيسي .(Soulsby, 1982)واجلرذ

عن4. الناجم الدملي التغف البشريةداء الخامشة يرقات
4. Furuncular Myiasis Caused by Larvae of Dermatobia hominis

الوسطى(Torsaloتورسالو:املرادفات ،)املكسيك(moyocuilميوشيل،)أمريكا
uraأورا،)البريو(miruntaمريانتا،)كولومبيا(muchaموخا،)الربازيل(berneنـيبري

).الورغواي،البارغواي،األرجنتني(
البشرية حوايلDermatobia hominisاخلامشة طوهلا كبرية 18ذبابة تنتمي،مم12 
اجل ثاقبات وCuterebridaeلدلفصيلة أزرق عتيم صدر هلا يتباينداكن، مع) يتعارض(مشعر
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ملاع أزرق ومشال. بطن البارغواي إىل املكسيك من املدارية أمريكا يف واسع بشكل تنتشر
األرجنتني املتحدة. شرق والواليات كندا يف املستوردة احلاالت من دزينات عدة وصفت

(Sampson et al., 2001) .ضر إىلִדاجم إضافة والربية الداجنة الثدييات من واسعة وباً
مهمة اقتصادية خسارات وتسبب الطيور من املاشية،أنواع يف . خاصة

الصغرية الشجريات ويف الرطبة الغابة يف الذبابة تضع. تعيش عندما حياִדا دورة تبدأ
حشرة على للدمآبيوضها من(كلة ولوعا50ًواحدة تقريبنوعاً تصطادهاتـيوال) اًباحليوان

الطريان اإليصالية. أثناء العالقة هذه بالرحالن) االنتقالية(تعرف الطفيلية . phoresyغري
20توضع الطريقة15  ֲדذه احلضانة. بيضة دور 10ويستمر تالمس. أيام7  وعندما

حيواناً احملضون للبيض الناقلة جلده: احلشرة وختترق الريقات آف(تربز طريق حتدثهاعن ة
غالباً احلاملة احلشرة أيضاً. عضة الصحيح اجللد ختترق أن للريقات ميكن بعد،)لكن وتصل

من تتنفس القمة يف فتحة مع دֱקملية آفة حتدث حيث اجللد حتت النسيج إىل دقائق عدة
ثانوية. خالهلا عداوى تطور للخارج املخرج هذا يف. يسهل تعيش فهي الريقات ִדاجر ال
18مدةاحليوان إىل4  وتسقط الباكر الصباح يف دملها بترك هنايتها يف تقوم مث أسبوعاً

خادرة لتصبح من. األرض األرض يف اخلادرة 77تبقى ذبابة28  إىل تتطور أن قبل يوماً
بعد تقترن من24بالغة، اإلناث وتعيش البزوغ من 9ساعة فقط1  خالهلا. أيام تأكل ال
ف أثري فم هلا مفردة: وكقاعدة). vestigialأثاري(قطألن يرقة آفة كل قد،حتوي لكن

املاشية يف املوضوعة الريقات عدد حسب وذلك دمامل عدة هي. توجد املفضلة املواقع
والظهر األمامية اإلنسان. القوائم األجزاء: يف على األحيان غالب يف اآلفات وجدت

وال والساقني الفروة مثل اجلسم من والرقبةاملكشوفة والوجه واليدين لريقات. ذراعني ميكن
البشرية والسنخاخلامشة اجلفن تغزو أن اجللد، يف النغف داء إلحداثها إضافة ،socketوالفم .

رئيسي بشكل األطفال عند هذه اجلوفية النغف أدواء . تشاهد
الطفيلية الدمامل من كبرية بأعداد والكالب املاشية تصاب ت. قد ما هذهزغغالباً ى
خراجات حمدثة أخرى جراثيم أو أخرى ذبابة بريقات احليوانات. العقيدات جلود تفقد

قيمتها من الكثري بشدة حوايل،املطفولة ختسر الربازيل أن قدر دوالر200وقد مليون
هذا النغف داء نتيجة واجللود واللحم اللنب إنتاج اخنفاض من سنوياً . أمريكي
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اإلنسان مكان: يف متقطعاألمل النغف،اآلفة داء يكون عندما خاص بشكل شديد وهو
الفروة يف يف. الدملي جداً شائعاً البشرية اخلامشة عن الناجم البشري النغف داء يكون قد
املناطق املثال. بعض سبيل على الربازيل لدى: ففي يعيشون363من41.3%كان شخصاً

طفيلية عقيدات األكالبتوس أشجار منطقة فأ. يف يف وصفت: ويالنـزما حاالت104فقد
بنما يف حني يف الذبابة، هذه عن الناجم النغف داء جفنية: من حاالت عدة عن التبليغ مت

فم حالة إىل طفلوإضافة عند اليافوخ خالل من الفروة الريقات فيها اخترقت عدد. ية خيتلف
شخص كل حسب الغازية . الريقات
ل الرئيسي اهلدف يكون أن احليواناتجيب يف النغف داء من الوقاية هو مكافحة ربنامج

املنفرات أو احلشرات مبيدات بتطبيق احتشار. الداجنة حدوث ملنع: وعند احليطة أخذ جيب
خادرات إىل التحول ذلك عند ميكنها حيث األرض إىل السقوط من ختريب. الريقات ميكن

بشكل احلشرات مبيدات بتطبيق احليوان على كل. منهجيالريقات هذه: على كانت ملا
لكي ممتدة مساحات يغطي أن املكافحة برنامج على فإن البلد من واسعاً مدى تغطي الذبابة

فعاالً حركة. يكون من للحد املاشية أصحاب تعاون على برنامج جناح يتوقف كما
يف. احليوانات منها والتخلص الذبابة هذه ملكافحة العقيمة احلشرة تقنية دراساتاختربت

واسعة حالة. استيالد يف عقبة املقاربة هلذه اإلناثاخلامشةلكن للمتحلزةوخالفاًألن
للبشر حياִדا. الشرهة خالل مرات عدة . تقترن

أنواع5. يرقات عن الناجم الدملي النغف الجلدداء ثاقبة
5. Furuncular Myiasis Caused by the Larvae of Cutrebera spp

جنسذببهتش اجللدابات يرقاִדا20النحل،وتقيسCuterebraثاقبة أطول؛ أو مم
الشمالية أمريكا يف واألرنبيات القوارض على إجبارية . طفيليات
أثويائها موائل يف النباتات على البيوض البالغة اإلناث فواصل. تضع على الريقة ،تظهر

ال اجللد ختترق أو الطبيعية األجواف من الثوي اجلسموتغزو داخل بعيداً وִדاجر وأخرياً. سليم
اجللد حتت الثالث الطور يرقة يف الشكلحيثتظهر دملية عقيدات furunculoidتشكل

اجللد إىلمزتت. حتت الريقات وتسقط تقريباً بشهر البدئية العدوى بعد العقيدات هذه ق
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خادرة إىل بالتحول وتبدأ ). بالتخدֵקر(األرض
أنواع يرقات اجللدثتسبب واألرنبياتاقبة القوارض يف اجللد حتت ما. كيسات غالباً

للخصاءاجللدثاقبةتتطفل صفC. emasculatorاملسببة والصيدنانعلى سنجاب(نـيالفأر
خمطط صغري عندها) chipmunkأمريكي اخلصى أنواع. خمربة يرقات تغزو اجللدقد ثاقبة

الداج واألرانب والكالب والقطط أحياناًاإلنسان الطبيعيني،نة أثويائها إىل ففي. إضافة
اجللد: القطط حتت ساعية آفات يف الريقات توجد الناحية،قد أو الرقبة قفا يف متواتر وبشكل

الفك النسيج. حتت أو املقلة يف فيها الطفيلي وجد قاتلة أو خطرية حاالت وجدت وكذلك
العص اجلهاز أو الرغامى أو لبـياحمليط .(Glass et al., 1998)لقططاملركزي

برييد إىل54(1989)ورفاقهراجع إضافة املتحدة الواليات يف بشرية حاالت8حالة
ح عنها التبليغ مت الطور. 2001منتصفتـىأخرى يرقات احلاالت هذه معظم اكتنف

ال الظهرتـيالثالث، أو الصدر أو الرقبة يف دملية آفات الصيف،شكلت هناية يف وحدثت
اخلريف بداية األول. أو الطور يرقات اكتشاف النادر الطفيلي،من فيكون هذا حدث وإذا

العلوي التنفسي السبيل أو الزجاجي اخللط يف أو،موجوداً الربيع هناية يف اآلفات وتظهر
الصيف القطط. بداية يف النموذج نفس عن التبليغ الطور. مت يرقات ظهور آفات توحي قد
الثا أو الثالثنـياألول يفبأو النضج قبل والرأس الرئتني خالل من يهاجر الطفيلي إن

اجللد حتت . النسيج

أنواع6. يرقات عن الناجم الدملي النغف اللحمويةداء
6. Furuncular Myiasis Caused by Larvae of Hypoderma spp.

نوعني يرقات عن هذا النغف داء الذبابينجم السָקرب:من Hypodermaيةاللحموية

lineatumالبقرية والH. bovisواللحموية النربياتتتـي، لفصيلة كال. Oestridaeنتمي
الشمايل الكرة نصف يف وتوجد للماشية طفيليات املتحدة،كندا(النوعني ،أوروبا،الواليات

أفريقيا ومشال آسيا من معينة وجنوب). وأجزاء أستراليا إىل املطفولة املاشية أفريقياأدخلت
دائم بشكل النوع يتوطد مل لكن أحياناً،و أمريكا جنوب يف بلدان . وعدة

النحل تشبه مفضلة: الذبابات اجلسم من السفلي اجلزء يف املاشية شعر على بيوضها تضع
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السָקربيةضعت. األقدام البيوضاللحموية من البقريةوتضع،صفاً معزولةاللحموية . بيوضاً
بعد الريقات 6تظهر بقية2  إىل منه ִדاجر حيث اجللد حتت الضام النسيج وتغزو أيام

األول. اجلسم الطور يرقات البقريةִדاجر النسيجللحموية يف وتستقر األعصاب طول على
اجلافية الشوكيةepiduralفوق يرقات. للقناة السָקربيةأما حتتاللحموية الطبقة يف فتستقر

للمريء ا. املخاطية كال ֲדا: حلالتنيويف اخلاصة مواقعها يف الزمن من فترة الريقات مث. تبقى
الش يف أخرياًتִדاجر والثان(اء األول حيث) يـالشهر القطنية، الظهرية اجللد حتت النسج إىل

الثا الطور يرقات شكل على خاللينتصل الثالث الطور يرقات إىل 11وتنضج . أسبوعا10ً 
الفترة هذه كي: وخالل حوايلتشكل قطرها منها3سات تتنفس ثقب ذات الريقة. سم متضي

ال10 تطورها دورة من تقريباً 12تستمرتـيأشهر احليوان11  جسم داخل يف. شهراً
النهائية إىل: املرحلة وتتحول األرض إىل وتسقط الكيسة يف ثقب خالل من الريقات ִדاجر

من. خادرة اخلادرة مرحلة 3تدوم حسب1  املناخيةأشهر الذبابات. الظروف تبزغ وحاملا
البيوض،البالغة بوضع وتبدأ شديدة بسرعة تقترن البالغة. فإهنا الذبابة تقريبا8ًتعيش أيام
.فقط

العجول هي إصابة األكثر تكتسبنـيتعا. احليوانات ألهنا أقل بشكل البالغة احليوانات
العمر مع املقاومة الدمامل. بعض عدد يتراوح مئاتقد إىل واحد من ما حيوان تؤدي. يف

عادة خراجات تشكل إىل الثانوية يف. العدوى البقرية اللحموية يرقات هجرة تسبب قد
للسمحاق الشحمي للنسيج وخنراً التهاباً الشوكية القناة طول على اجلافية فوق ،الدهن

ت إىل عصبيةبباإلضافة يرقات. دالت تسبب السָקربيةقد النسيجبدو،اللحموية التهاب رها،
املريئي السبيل وخنر املريء خماطية وقدت. حتت املاشية، متلمل البالغ الذباب غزارة سبب

و التشتت التغذيةتحترض مع املناطق. تعارض بعض يرقات: يف خسارةاللحمويةتسبب
ثقيلة بـ. اقتصادية املاشية يف هذا النغف لداء املعزوة السنوية اخلسارات ليونم35قدֵקرت

فرنسا يف أمريكياً املتحدة192و،دوالر الواليات يف أمريكي دوالر ،)1956عام(مليون
أسترلي13و جنيه العظمىنـيمليون بريطانيا اخلسارات. (Soulsby, 1982)يف هذه تنجم

اجللود وتأذي اللنب إنتاج ونقص النمو تأخر . عن
لريقات وزائغ عارض ثوي البقرياإلنسان السָקربيةوةاللحموية أقل،اللحموية وبدرجة
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الديانية األورتـيال(H. dianaللحموية األيل على يرقاִדا تطور). يـبوتتطفل يتوقف
عادة األول الريقي الطور يف اإلنسان يف النضج،الطفيلي أو الثالث الطور إىل يصل ما . ونادراً

من ألكثر سريولوجية دراسة أن100استنتجت فرنسا يف لإلنسانحالة إصابة األكثر النوع
البقريةهو جلدي. (Doby and Deunff, 1982)اللحموية حتت هو يسببه الذي النغف ،وداء

جف أو ملتحمي قليلة أحياناً املقلةاتالتهاب. ملتحمينـيويف Endophthalmiasباطن

كداء.ةنادر اجللدية األشكال تتظاهر هجر،الساعيالنغفقد لداء اجللدياملشابه الريقات . ة
وا وأملاً ومتلمالً حكة الطفيلي الداء يسبب معدياًنـزقد من. عاجاً إصابة أكثر األطفال

ألنواع. البالغني املرافق اجللدي النغف داء أن ذلكاللحمويةيبدو من اإلنسان يف شيوعاً أقل
أخرى أنواع عن جيلينيك. الناجم م) 1990(ورفاقهوجد يف فقط واحدة راجعةحالة

من13 للنغفحالة وأمل. داء محى مع اليوزينية املتالزمة من عديدة حاالت املؤلفون وصف
طردوا،عضلي مرضى يف عصبية أو جلدية أو قلبية أو عظمية أو تنفسية أعراض إىل إضافة

عن الناجم النغف داء لديهم السָקربيةألن هذه. اللحموية من العديد يف التشخيص وضع
عن دمليةاحلاالت آفات ظهرت عادة،دما الفروة متت،يف أن بعد عفوياً األعراض واختفت

ذلك.(Navajar et al., 1998; Starr et al., 2000)إزالتها إىل من: إضافة حالتان وصفت
البقريةغزو البشراللحموية من مرضى يف Kalelioglu)للمخ et al., 1989) .أن املمكن من

ال الطفيلي الداء يالحظيكون ال لكنه سابقاً يعتقد مما شيوعاً أكثر . بشري
االخ حتت احليوانات عند املنفرات أو احلشرات مبيدات استخدام يكون إذاتقد مفيداً طار

السنة من املناسب الوقت يف فترة،طبقت نسبياًاالألن قصرية بالبالغ معظم. حتشار حيدث
احليواناللحمويةتطور سنةأ10(داخل إىل ميكن)شهر جيدة نقطة الريقي الطور إن ولذلك ،

فيها الذباب ملنع. مهامجة اخلريف بداية يف الريقات مببيدات املاشية معاجلة من املكافحة تتألف
اجللد حتت واستقرارها تطورها دورة إكمال من دورة. الريقات النقطة هذه يف املعاجلة تقطع

الوقت نفس يف اجللد تضرر ومتنع الذباب أواخربجي.حياة يف الريقات مبيد تطبيق عدم
العص الضرر ملنع وذلك يرقةبـياخلريف تكون حيث البقريةللحيوانات، قداللحموية

الشوكية القناة إىل ال. وصلت احليوانات لتؤكلتـييف تطبيق: تربـى يأخذ أن جيب
الال الزمنية الفترة احلسابان يف احلشرات احلمبيدات مبيد تطبيق بني واستخدامزمة شرات
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احلليب أو الريقات. اللحم مالحظة بداية عند الربيع يف املتأخرة املعاجلة تعطى قد أنه كما
اجللدية من،حتت الريقات إىل تصل حيث احلالة هذه يف املوضعية احلشرات مبيدات تستخدم

الدملية الفوهات .خالل
عديدة أوروبية بلدان يف،هولندا،)بافاريا(أملانيا،الدامنارك،قربصجنحت السويد،

االحتشار معدالت. استئصال تناقصت حيث إيرلندا، يف مشجعة نتائج على احلصول مت كما
جداً منخفضة مستويات إىل .االحتشار

يرقات7. عن الناجم النغف الغنميةداء البربريةوالنبرة المستخطمة
7. Myiasis Caused by the Larvae of Oestrus ovis and Rhinoestrus purpureus

من البالغة الغنميةالذبابة Oestrusالنربة ovisطوهلا بالريقات،مم10  12رمادية تقتات
larviparous،واملاعز األغنام منخري اإلنسان،يف االنتشار. وأحياناً عاملي وتوجد،توزعها

األغنام تربية وجدت . حيثما
الرببرية الغنميةمشاֲדةRhinoestrus purpureusاملستخطمة شكلهاللنربة دورةويف

وأوروبا. تطورها وآسيا أفريقيا يف املوجودة اخليليات على إجبارية طفيليات الريقية األشكال
وحناجرها مناخرها يف تتطور .حيث

األنفية الفوهات األول الطور يرقات املتوسوتدخل واخلاليا املخاط على مثفتتغذى ة
اجل باجتاه تنضجتتحرك حيث والفكية اجلبهية 10وبعد. يوب الريقات: أشهر2  تعود

يف خادرة وتصبح األرض إىل وتسقط بالعطاس تطرح حيث األنفية الفوهات إىل الناضجة
5 ال. أيام4  الذبابة اخلادرةتـيتعيش من مزعجة. يوما2ً  28خترج البالغة الذبابة

ف،للحيوانات جداً غزيرة تكون احليوانوعندما متلمل تسبب األنف. قد التهاب الريقة تسبب
املزمن اجليوب توجد. والتهاب ال أنه إال جداً مرتفعة قطيع يف املراضة معدل تكون قد

القيحي. وفيات املخاطي األنفي النجيج هو سيطرة األكثر صعباً. العرض التنفس يصبح
األنفيةب املخاطية تورم احلالة. سبب هذه إمراضية الريقاتعزيت حلجم امليكانيكي املؤثر إىل

واجليوب واحلنجرة األنف خماطيات على أشواكها عن الناجم بعض. والتخرش تشري
باأل املتوسط التحسس، فرط أن إىل مهماEًيجاملوجودات دوراً يلعب كل. رمبا، يثبت: على
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اإلنسان يف التحسس فرط وجود البشرية احلاالت . (Dorchies, 1997)فحص
عن النامجة النغف داء من البشرية احلاالت الغنميةوصفت العالنربة يف بلدان عدة امليف

فيها املتحدة،األرغواي،اإلكوادور،تشيلي: مبا عند. والواليات الطفيلي الداء حيدث ما غالباً
األغنام قطعان حيتفظون. أصحاب الذين احلضرية املنازل أصحاب عند أيضاً شوهد كما

إقامتهمبأغنام أماكن Dar)يف et al., 1980) .وزائغ عارض ثوي نادر،اإلنسان ليس لكنه
امللتحمة. ظاهرياً غزو هو املعاجلة الناس ينشد بسببه الذي يتوض،الشكل بدمعانحالذي

العني يف غريب جسم أن. وحس أصيبوا112من80%ذكر أغنام قطعان ميلكون شخصاً
ما يوم يف أ،باالحتشار منوذكر أكثر الوقت54%ن نفس يف باالحتشار أصيب قد . موقع

ال املواقع هيتـيكانت أكرب بتواتر الريقات فيها وامللتحمة) مرة77(احلنجرة: وجدت
األنفية) مرة56( األذنني،)مرة32(والفوهات يف وجدت واحدة(كما األكثر). مرة العالمة

األمل هي مع،شيوعاً أحياناً يترافق ودعوالذي . (Pampiglione et al., 1997)عامثمحى
العي80شخصت النغف داء من ميثلنـيحالة مما بليبيا، بنغازي يف سنتني خالل اخلارجي

قدروًعقو Dar)نسمة100.000يف10ها et al., 1980).امللتحمة8استخرجت من يرقات
تايلند يف حالة يف Nacapunchai)اجلفنية et al., 1998) .النربياتد البشريoestriasisاء
أيام تدوم محيدة يفاًحالة األول الطور بعد ما إىل التطور تستطيع ال الريقات ألن فقط، قليلة

ال. اإلنسان اخلطرية نادرةتـياحلاالت احلجاجي اجلدار واختراق للعني ختريب فيها . حيدث
الفموي أو األنفي النغف أدواء من حاالت أفريقيا يف الفوهات،وصفت إىل الريقات دخلت
وأرق جبهياً وصداعاً موضعياً أملاً مسببة اجلبهية واجليوب مناًاألنفية فترة 10خالل . أيام3 

اخلارجية األذن غزو حول تقارير هناك أن ال(كما األذنداء أن). otomyiasisنـيغف يبدو
الرببرية نادراملستخطمة شائع(طفيلي وا)غري مرة وصف فقد احلمري، يف فقط  (,Zayedحدة

(1992burros،اإلنسان يف اֱדموعية. (Rastegaev, 1980)ومرة احلشرات مببيدات املعاجلة
الريقية األطوار كل ضد فعالة تنقص. احلديثة فإهنا سنوي بشكل طبقت كبري،وإذا ،وبشكل
ال املؤسسات يف الذباب هذا . املواشيبـيترتـيجتمعات
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النغف8. أنواعداء يرقات عن النبراءالناجم
8. Myiasis Caused by the Larvae of Gasterophilus spp.

هي اجلنس هذا من أمهية األكثر املعويةاألنواع ،intestinalisGasterophilusالنرباء
األنفيةو الباسوريةو،G. nasalisالنرباء كلتـيوال،G. haemorrhoidalisالنرباء يف تنتشر
العاملبلدا األنواع. ن السوداءوG. pecorumالنرباءوG. inermisالنرباء:وجدت النرباء

فقطG. nigricornisالقرون القدمي العامل اخليل. يف هي الذبابات هلذه األسوياء األثوياء
األخرى معدִדا،واخليليات يف الريقات تتوضع يف. حيث مرتفعة بالريقات االحتشار معدالت

العاملاخليليات من كثرية أجزاء املعويةتضع. يف بيوضها،النرباء شيوعاً، األكثر ،وهي
للحيوان األماميتني الساقني من السفلي اجلزء يف رئيسي، تضع،وبشكل حني األنفيةيف النرباء

الفك حتت الناحية يف الباسوريةوتضعها،بيوضها الشفتنيالنرباء أشعار يرقات. يف تفقس
يف األول 7الطور نفسه2  احليوان يلعق عندما الفم إىل وتֱקحمل إليه،أيام ִדاجر أهنا أو

خالل. بنفسها تتطور حيث واللسانية الفموية املخاطية تغزو هناك 4ومن لتصبح3  أسابيع
الثانـي الطور املعدة،يرقات مبخاطية نفسها تلتصق حيث اللمعة إىل وִדاجر ابتالعها يتم ،مث

هناك 10وتبقى من8  أقل أن قدر وقد من1%أشهر، الغدي اجلزء يف تتوضع الريقات من
شهر: أخرياً. املعدة مدة األرض يف خادرة وتصبح احليوان برباز وتطرح الريقات تنضج عندما

ال البالغة الذبابة تظهر مث تقريباً الدورةتـيواحد فقط. تعيد قليلة أياماً البالغة الذبابة ،تعيش
الومبولكن الذبابات أن الوقتا نفس يف اخلادرة مرحلة من كلها جتمعاتتظهر فإن
حالنرباءأنواع الربيع منتصف من تتواجد الصيفتـىقد . منتصف

املعد احتشار أثر حول القليل اخليلياتالنرباءبريقاتةيعرف صحة بعض. على وحسب
خفيفاً: املشاهدات ومغصاً قهماً تسبب اجل. قد تقرح الالغكان األكثردزء اآلفة املعدة من ي

أحياناً. تواتراً فتحدث الصفاق والتهاب املعدة ومتزق اخلراجات . (Soulaby, 1982)أما
وتزعجها احليوانات البالغة الذبابة . ترعب
ظاهرياً نادر البشري الفترة. االحتشار خالل فقط واحدة حالة عن التبليغ مت فقد

1989  2001(Royce et al., 1999)،األول الطور بعد ما إىل تتطور ما نادراً ،فالريقات
فقط استثنائي بشكل املعدة إىل هو. تصل الشائع السريري جلديةafflictionإصابة: الشكل
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ساعية أنفاق مع اجللدي الريقات هجرة لداء اجل) زاحفة(مشاֲדة تـيوالtegumentدلداخل
اجللد سطح على محراء كأشرطة شديدة. تبدو حبكة اآلفة مهامجة. تتميز األكثر النوع

هو املعويةاإلنسان األطراف،النرباء على تقريباً دائم بشكل اآلفات .وتتوضع
اخليليات مع وثيق متاس على يكونون الذين هم تأثرياً األكثر الريقات. األشخاص أن ومبا

الثوي معدة يف طويلة فترة خاص،تبقى أمهية املرحلة هلذه وفإن احلياة دورة قطع يف نقاصإة
أنواع امل،النرباءجتمع الوقت حتديد الصعب من املعاجلةثلكن إلعطاء يف. ايل كينتوكي يف

املثال سبيل وعلى املتحدة الثا: الواليات الطور يرقات أن تستمرنـيوجد املعوية للنرباء
ح املعدة إىل الرابعتـىبالوصول الطو،)نيسان(الشهر يرقات الثويأما فتترك الثالث ر

الثامن الشهر من ابتداء لذلك). آب(لتخدر الشهر: وتبعاً هو للمعاجلة األفضل الوقت
الصيف) (متوز(والسابع) حزيران(والسادس) أيار(اخلامس وبداية الربيع ميكن)هناية ألنه ،

واحد وقت يف جيلني كل. استئصال الريقات: على الاألنفيةالنرباءتنفصل الثالثبني ،شهر
الثا،الثامن الطور يرقات تصل حني السابعنـييف الشهر يف املعدة إىل وبذلك،اجلديدة

الثا الشهر يف احلالة هذه يف املعاجلة تطبيق اجليل) الشتاء) (شباط(نـيجيب الستئصال
الثامن،السابق الشهر اجلديد) الصيف(ويف اجليل . الستئصال

الناج9. الدملي النغف أنواعداء يرقات عن ارتيةفالفولم
9. Furuncular Myiasis Caused by Larvae of Wohlfahrtia spp.

الفول يرقات عن نوعية نغف أدواء Magnificaالضاريةو،vigilاليقظةارتيةفحتدث

املستلحمات. أيضاً لفصيلة الذبابة الريقات. Sarcophagidaeتنتمي يلد النوعني . كال
اليقظةارفالفولتوجد القوارضتية على يرقاִדا تتطفل حيث املتحدة والواليات كندا يف

أخرى ولواحم والكالب واملنك والثعالب اإلنسان،واألرنبيات على تتغذى. وأحياناً
النبات رحيق على البالغة جمموعات. nectarالذبابات يف الريقات على،)كتل(تتوضع إما
ختترق مث جوارها يف أو دمليةاحليوانات آفة وتسبب السليم خالل. اجللد الريقات تنضج

9 مدة،أيام7  وختدر احليوان 12وتترك تبزغ. يوما10ً  بعدوعندما 17الريقات يوما11ً 
الدورة تكتمل وبذلك بيوضها اإلناث وباء. تضع املنك) pestطاعون(وهي مزارع
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املتحدة الواليات ومشال كندا يف تعرضاًاحليوا. والثعالب األكثر هي والفتية الوليدة نات
القوارض. للهجوم يف وخيماً نسيجياً ختريباً الذبابة هذه تسبب اإلنسانأما. قد وجد: يف فقد

امل خارج أوقاִדم ميضون الذين فقط األطفال يف عندهمنـزاالحتشار يسبب حيث ل،
وجتفاف ومحى ִדييج مع اجللد حتت صغرية .خراجات

الفالفول واملنضاريةارتية الصني يف األاموجودة املتوسططق البحر من واألوروبية ،فريقية
الفدرالية وروسيا األوسط يرقاִדا. والشرق تضع حيث اجللد جروح إىل الذبابة ،تنجذب

والبقر واألغنام لإلنسان الطبيعية الفوهات يف أيضاً ذلك تفعل داجنة،ولكنها وحيوانات
الطيور فيها مبا الناجم). اإلوزخاصة(أخرى النغف الضاريةفالفولداء يفارتية مهم مرض

الفدرالية روسيا من الشمايل اجلزء يف متواتراً. األغنام البشري االحتشار يبدو فخالل،ال
عن التبليغ مت التالية5التسعينات األماكن يف فقط واحدة(العني: حاالت يف(الفرج) حالة

مسنة الفموية،)امرأة منبب(الرغاميةالناحية مسن رجل األذن)يف واحدة(، والفروة،)حالة
طفل( Ciftcioglu)) يف et al., 1997; Delir et al., 1999; Iori et al., 1999) .

النوعية نصف أو االختيارية النغف Facultative or Semispecific Myiasesأدواء

اجلناحني ذوات من واسع لضرب تكونdipteransميكن علىأن اختيارية طفيليات
واإلنسان احليوانات الذبابات،نسيج هلذه احلالةتـيوال،وميكن يف يرقاִדا أو بيوضها تضع

تغزو أن احليوانية، أو البشرية البقايا أو املتفكك اللحم على املتنخر،أحياناً،السوية النسيج
احلية احليوانات يف هذه. للجروح اجلناحني ذوات يرقات ختترق ماال ونادراً الصحيح، اجللد
ال احلديثة اجلروح نظيفةتـيتغزو ال. تبقى األنواع بعض يرقات أن يف الطبية أمهيتها تكمن

العمق إىل ختترق بل املتنخر النسيج على دائماً بالضرر،تقتصر الصحيح النسيج . وتصيب
هو األنواع هذه الزָקغأحد تـيوال،Phaenicia(Luciliaاألخيضְקر(sericataبـياِخلشف

عادة خطرياً ضرراً يرقاִדا تسبب خترب،ال باجلروح،،أحياناً،لكنها احمليط الصحيح النسيج
كبرية بأعداد البشرية األنفية الفوهات أيضاً تغزو . وقد

ال اجلناحني ذوات معظم إىلتـيتنتمي اإلنسان يف النوعية نصف النغف أدواء تسبب
املستلحمات -ParasarcoاللحمانيةوSarcophagaاملستلحمة(Sarcophagidaeفصيلة
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phaga (اخلوتعيات اليسفانةوPhormiaاليְקسְקفوLuciliaاِخلشف(Calliphoridaeوفصيلة
Paraphormia .(اخلوتعي النغف داء عوامل هي األخرية اخلومع(calliphorineيرقات

"blowfly"املشبوكة ذباب خبط أستراليا"fleece-fly strike"أو تسببتـيوال،)يف قد
املناطق بعض يف األغنام يف كبرية اقتصادية ضأن. خسارات هي استعداداً األكثر الساللة

أسبا(merinoالقوقاز الصوفنـيغنم نفيس أستراليا،)أبيض يف للوقوع األعلى واملعدالت
أفريقيا وجنوب العظمى والرطب. وبريطانيا احلار الصيف جتمعوعندما،يف ذباباليكون

خسارةcalliphorineاخلوتع ويسبب األغنام، تطور على النغف داء يؤثر ما غالباً قمته، يف
واللحم الصوف إنتاج من كل وفيات. يف معدل إىل الذباب هذا يرقات غزو يؤدي كما

أيضاً أستراليا. مرتفع هو: يف أمهية األكثر النحاسيالذباب Lucilia cuprinaاِخلشف

الزغو منL. sericataبـياخلشف عديدة اخلوتعجوأنواع والوالياتنس كندا يف أما ،
هي،املتحدة السائدة امللوكيفاألنواع  ProtophormiaالياسفةوPhormia reginaاليسف

terraenovae .والشرجية املهبلية الشرجية الناحية هو الريقي للغزو شيوعاً األكثر املوقع
متسحجاً،preputialالقلفية اجللد يصبح البولexcoriatedبينما أو الطري الرباز من ،غالباً

الذباب رائحته جتذب النغف. وبذلك لداء موقعاً جراحي أو عارض جرح أي يكون قد
املؤلفني. اخلوتعي لبعض الغزو: وتبعاً ليحدث آفة لوجود حاجة مع،ال احلار الصيف فخالل

ال الغزيرة الشمسيتلوهاتـياألمطار عفناً،إشراق املتلبد الصوف يصبح وجيذبrottenقد
الذباب من الفطائسكثافةكونتعندما. أسراباً يف تتوالد يرقاִדا فإن منخفضة اخلوتع ذباب
ال النفايات اللحمتـيأو خملفات بزيادة. حتوي املناخية الظروف تسمح عندما احلالة تتبدل

الذباب جتمعات يف تغو،سريعة الوسخعندها الرطب والصوف امللوثة اجلروح الريقات . زو
قليلة أسابيع يف تكتمل أن الذباب هذا حياة لدورة تكون،ميكن عندما واحد أسبوع وخالل

جداً مناسبة لذلك. الظروف واحد: ونتيجة فصل يف الذباب من عديدة أجيال يف. تولد
ال فيهاتـياملناطق لألغناماليشكل مشكلة اخلوتعي فوراً:ذباب اجلروح كل تعاجل أن جيب

املنفرات أو الريقات مببيدات احليوانات حتصن أن . وجيب
بني العامل من خمتلفة أجزاء يف طبعت تقارير األكثر: 2001و1989حسب الريقات تنتمي

وال أجناستـيشيوعاً إىل االختيارية البشرية النغف أدواء ،Luciliaاخلشف: تسبب
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اليسفانة،Phormiaاليسف،Parasarcophagaاللحمانية،Sarcophagaاملستلحمة
Paraphormia .يرقات أن تواتراًاخلشفويبدو األكثر بني: هي داء14فمن من حالة
ال البشري جنمتتـيالنغف بأستراليا بريسبان يف سنتني خالل عنها التبليغ حاالت10 مت

النحاسيعن عنL. cuprinaاخلشف اللوااللحماواثنتان الثخينة  Parasarcophagaسمنية

crassipalpis،حالتان تستعرف وبسبب. (Lukin, 1989)ومل هذه، النغف أدواء تصيب
املُ أو جبروح املصابني األشخاص علىطبيعتها، القادرين غري سبب ألي املُضعفني أو قعدين

بأنفسهم ن. العناية مشفوية احتشارات حول التقارير من عدد هناك عنكان اليسفامجة
عمرها: يـالزغب حتتضر امرأة عند ورم يف حالة هناك السابقة سلوفاكيا تشيكو ،سنة87يف

برضو مصابني مريضني وأنف فم يف Daniel)متعددةحوحالتان et al., 1994) .كوريا : ويف
يف مأحالة مريض عند بلعوم أنفي فلسطني،ولشلنبوب صغري) إسرائيل(ويف خديج حالة
أسبانيا،جداً الظنبوب: ويف عظم لرأس متديد يف جلدية فوهة يف Mateosحالة et al.,)

ظاهرياً. 1990) أصحاء أشخاص يف حاالت عن التبليغ مت للماشية،كما مزرعة صاحب مثل
عنده وجدت حيث كوريا، السمعية5يف القناة يف حضرية،يرقات وحالة تزعجه، تكن ومل

إسبانيا يف .مكتسبة
يرقاتيبدو االختياريSarcophagaاملستلحمةأن البشري النغف ألدواء متواتر سبب
يف. أيضاً املشفوي االحتشار من حالتان مرأة: سبانياإوصفت عند جروح77واحدة مع سنة

عمره رجل يف واألخرى شعاعي، خبرف87خنر مصاب dementiaMerinoسنة et al.,)

حالة. 2000) عن التبليغ معحتشاامت اليابان يف واحدة مضعف9ر مريض عني يف ،يرقات
عمرها امرأة يف الفرجي النغف داء من إسبانيا يف حالة عن التبليغ مت يف86كما تعيش سنة

اهلند ويف للمسنني، عن: دار التبليغ واليدين64مت األنف جتويف يف النغف أدواء من حالة
ا وقد باجلذام، مصابني عند القدمني يرقاتوأصابع منهم الباسورية: ستخرجت املستلحمة

Sarcophaga haemorrhoidalisاملنكو الذهبية األمريكيةاملوةدالذبابة Callitrogaتحلزة

americanaاملو Musca domestica(Husainيلنـزالذباب et al., 1993) .اهلند ويف
نوع: أيضاً بريقات اجللدي النغف داء من حالة املنكدةاملستلحمةشوهدت الذهبية والذبابة

خمدرات مدمن اليابان. عند عن: يف الناجم املعوي النغف داء من حالتني عن التبليغ مت
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عمرها: Peregrinaاملستلحمة طفلة يف خماطي8واحدة براز مع والثانية،يفنـزأشهر
أعراضية املغرب. ال عن: يف املعوي النغف داء من حالة الباسوجنمت فتاةريةاملستلحمة يف
بط15عمرها أمل إىل وأدت الريقاتنـيسنة وقياء الدم Abkari)وقياء et al., 1999) .يف
أدى): إسرائيل(فلسطني مما أطفال ألربع السمعية القناة يف نفسه الذباب من يرقات وجدت

وإفرازات وحكة أمل إنكلترا. إىل يرقات: يف من حالة الفغروصفت الفضية اللحمانية
Parasarcophaga argyrostomaمسنيف رجل عند بالغنغرينة مصاب قدم يف. أصابع

عن: اليابان الناجم املعوي النغف داء من حالة عن التبليغ اللوامسمت الثخينة . اللحمانية
امللوكياستعرفت يفPhormia reginaاليسف فلوريدا يف وأخرى بنسليفانيا يف حالة يف

املتحدة . الواليات
الغابرةيف يرقات: األزمان الزغاستخدمت املصوروبـياخلشف L. illustrisاخلشف

امللوكييالو أمحرسف لوناً اجلروح يف املتنخرة النسج تستخدم. إلكساب التقنية زالت ،وما
من،وبنجاح معقمة يرقات الزغباستخدام البـياخلشف املنعدية تقاومتـيللجروح

وال احليوية جراحياًيصتـياملضادات معاجلتها الطب. (Fleischman et al., 1999)عب يف
يرقات: الشرعي امللوكيساعدت الزغواخلشف املصوָקروبـياليسف اخلوتعواليسف
املوجودةvicinaاֱדاوراخلوتعوEucalliphora latifronsاجلميلاحلقيقي أخرى وذبابات

الوفاة على املنقضي الوقت حتديد يف الفطائس الريقات. على هذه بعض استعراف أن ومبا
اهلدف هلذا البوليمرياز سلسلة تفاعل تقنية طورت فقد Vincent)صعب et al., 2000) .

العارضة النغف Accidental Myiasesأدواء

الذباب من عديدة أنواع عن العارضة النغف أدواء يرقاִדاتـيال،تنجم أو بيوضها تضع
املاد يف السوية احلالة املتفككةيف العضوية اإلنسان،ة جروح يف أو الطعام يف تضعها وأحياناً

اجللدية،واحليوانات أو املعوية النغف أدواء إىل يؤدي الريقات. مما أو البيوض معظم تتخرب
الريقي تطوره ويكمل حياً يبقى بعضها أن إال اهلضمي؛ اجلهاز يف الطريقة ֲדذه ميكن. املبتلعة

امللريقات اهلاجرةويلـزنالذباب املتسلقةالفانوسيةوFannia canicularisالفانوسية
scalarisاإلسطبلو وفصيلةMuscina stabulansذبֵקان اخلوتعيات فصيلة من عديدة وأنواع
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املعوي النغف داء حتدث أن . املستلحمات
غالباً أعراض أو ضرر أي تسبب أن دون الرباز يف املبتلعة الريقات يف. تطرح حاالتلكن

وغثياناً: أخرى بطنياً أملاً تسبب ضرراً،قد تسبب قد الشديد االحتشار حاالت ويف
مدمى إسهال مع املعوية البويل. للمخاطية السبيل يف النغف أدواء النغف(وصفت داء

نادرة) cystomyiasisنـياملثا اهلند. لكنها جوبتا: يف داء(1983)ورفاقهأبلغ من حالة عن
اإل املستشفىالنغف يف الفراش طريح مريض عند احلشفة(حليلي من جلزء خنر مع ) مترافق

داجن ذباب يرقات أخرى. نتيجة أجزاء يف التناسلي البويل النغف داء من حاالت شوهدت
العامل االحتشارات. من هذه رئيسي،حدثت سلس،وبشكل من يعانون مֱקقعدين مسنني عند
عن. البول نامجة حاالت وجدت أنواعكما الريفيةFanniaالفانوسيةيرقات املناطق ،يف
املراحيضتـيوال قرب وجدت ما حاالت. latrinesكثرياً بعض يف الريقات تنتمي ال

األول الطور إىل التناسلي البويل التطورالنغف أو التغذي تستطيع ال أخرى وبعبارة
الكاذب"( أخرى). pseudomyiasis"النغف حاالت الثاوجد: ويف الطور يرقات نـيت

املثانة يف الثالث عن. والطور ناجم بويل نغف داء اهلاجرةاستعرف  Fanniaالفانوسية

canicularisفرنسا عن: أخرياً. يف الناجم اجللدي النغف داء من حالتان ذبابالوصفت
إنكلترايلنـزامل اهلند،يف يف جمذوم مريض يف النوع لنفس عزيت ثالثة حالة إىل . إضافة

املرض وبائيات يف احليوانات احليوان: دور الذباباتاتلعب وبائيات يف رئيسياً دوراً ت
اإلجباريةتـيال النغف أدواء احليوانات،obligateتسبب من أثويائها تستطيع،فبدون ال

توجد أن الريقات. الذبابات هلذه فقط عارض ثوي النغف،اإلنسان أدواء بعض يف ويكون
النغف أدواء مثل تطورها، دورة فيه تكمل أن الريقات التستطيع زائغاً عنثوياً النربةالنامجة

عاٍل. النرباءوأنواعالغنمية وقوع يوجد عندما اإلنسان يف اإلجبارية النغف أدواء حتدث
احليوانية النغف الصيف،ألدواء أو الربيع يف منطي الذين. وبشكل األشخاص هم الضحايا

يتواجد حيث ريفية مناطق يف لريقات،وبغزارة،يعيشون الطبيعيني واألثوياء الذباب من كل
بكثري. الذباب أمهية أقل احليوانات دور فإن االختياري النغف أدواء يف إمهاله،أما وميكن

معظم أن عليه املتفق فمن االختياريةعلمياً، النغف أدواء يسبب الذي ،يتطور،الذباب
الداجنة احليوانات براز ويف سوي يعيشون،وبشكل الذين األشخاص اختطار يزداد وبذلك
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الداجنة احليوانات من االختيارية،بالقرب النغف بأدواء باالحتشار يصابوا . بأن
اإل: املكافحة النغف أدواء بالتخلصجبتكافح البشرية االحتشاراتارية إنقاصها(من ) أو

احليوانية اللواحم الوقائية. يف املعاجلة هي اهلدف هذا إىل للوصول الرئيسية الوسائل
امل أو احلشرات مببيدات االختطار ذات عندماللحيوانات أو باالحتشار إصابتها لتجنب نفرات

باالحتشار من،تصاب للتخلص احلشرات مببيدات الشافية للمعاجلة أنإضافة قبل الريقات
بالتخدر وتبدأ الثوي كثب. تترك عن ومراقبته ممكن وقت بأسرع جرح أي معاجلة جيب

التـىح املناطق يف بالسواء واحليوان اإلنسان عند وذلك ندبة، أدواءتـيتتشكل تكون
فيها شائعة ال.النغف والذين جبروح املصابني الفراش طرحيي للمرضى الرعاية تكثيف جيب

الذبابيستطي من أنفسهم محاية اإلنسان. عون يف املرض التصح: ملنع قواعد اتباع حجيب
الذباب تناسل مواقع استئصال ذلك يف مبا والبيئية، . الشخصية

عـراجـالم
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اخلمساوات PENTASTOMIASESأدواء

B88.8 ICD-10أخرى نوعية احتشارات
ICD-10B88.8 Other specified infestations

اللسان:املرادفات دودة السرمسيات،عدوى ). porocephaliasis, porocephalosis(داء
اخلمساوات:السببيات من جنسان طبيةpentastomidsهناك أمهية املُلَسָקنة: ذات
Linguatula،املعضديةوArmillifer .ا فصيلة من .Porocephalidaeاتلسرمسيوكالمها

كطفيل يلي مما كل ذكر نادرةوقد أحيان يف أيضاً بشرية Porocephalusالسرمسية: يات

احلية( متوسط،طفيلي ثوي و)والقوارض التمساح(Leiperiaالليبريية، والسمك،طفيلي
متوسط العظاءة(Raillietiellaالرياتينةو) ثوي متوسط،طفيلي ثوي ). والصرصور
للخمساواتاخلوبسبب والبيولوجية املورفولوجية تطور،صائص وحالة تصنيفها فإن
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حphylogeneticاسالالִד جيداً حتدد الدقيقة. األنتـىمل البنية دراسات على واعتماداً
اعتبار ميكن والوراثية اجلنينية بهاوالدراسات يرتبط ومن. (Self, 1982)فصلياتاملصنفاً

حتتشر تقريباً البالغة الطفيليات كل أن باالحتشار(املالحظ علىثوي) تصيب أعلى ترتيبه اً
الريقي الشكل ثوي من السالالت تطور الثوي،سلم مع يتطور الطفيلي بأن يوحي ولكن. مما

القائلة احلقيقة تفسري الصعب معينة: من مخساوات خيص فيما صحيح العكس . إن
يف بشكلطاخلمساوات اللواحم أو للزواحف التنفسي اجلهاز طفيليات البالغ ورها

أرئيسي؛ للعواشبطويف الريقية كل. وارها أن: على إال حمدوداً يبدو النوعي ثويها أن ورغم
كثرية حيوانات يف وجدت متواتر. العدوى غري باخلمساوات البشرية العدوى باستثناءةإن

قليلةدراسات عن: وبائية التبليغ مت ح8وقد املتحدة الواليات يف فقط 1991تـىحاالت

(Guardia et al., 1991)من كله العامل يف حاالت . 2001منتصفتـىح1989وتسع

عن1. الناجمة المشرشرةالعدوى Infection due to Linguatula serrata .1الملسنة

امللسنات:املرادفات .(Linguatulosis, Liguatuliasis)داء
املشرشرة: السببيات واضحةامللسنة مستعرضة تقطعات مع الشكل طويل ولط. طفيلي
البالغة تقريبا10ًاألنثى يتجاوز،سم يكاد ال املشرشرةتنحشر. سم2والذكور يفامللسنة

والكلبيات الكالب يف البطن وجوف اجلبهية واجليوب األنفية املمرات يف البالغ شكلها
والدم املخاط ִדضم حيث واهلريات يف. األخرى البالغ النموذج من قليلة حاالت وجدت

.اإلنسان
العواشبتتط من متوسطاً ثوياً الطفيلي تطور دورة واملاعز،لب األغنام رئيسي وبشكل

للخيليات. واألرنبيات ميكن وخمتلفBovinesوالبقرياتequinesكما واأليل واخلنازير
متوسط ثوي بدور تقوم أن األخرى وزائغ. الثدييات عارض متوسط ثوي تضع. اإلنسان

ا املمرات يف بيوضها االنفصالامللسنة أو بالعطاس البيئة إىل تطرح مث للثوي العليا ،لتنفسية
أُبتلعتأ إذا الرباز يرقات. ومع املاء أو الطعام مع املتوسط الثوي قبل من املبتلعة البيوض حترِّر
جدارطال اختراق من يֱקمكنها وجهاز خملبية أقدام أربع الريقات وهلذه األمعاء، يف األول ور

ִדا حيث الداخليةاألمعاء، األعضاء إىل الدم عرب الريقات اللمفية،جر العقد يف وتتكيس
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تكتشف صغرية مخساوية عقيدات تشكل حيث أخرى، وأعضاء والرئتني والطحال والكبد
للحم البيطرية املعاينة بـ. خالل العدوى 300بعد وبعد250  تقريبا12ًيوم انسالخاً

الكيسة اخلادرة،داخل إىل الريقة املعديnymphتصل الطور تقريبا5ًطوهلاتـيال،أو مم
البالغ الطفيلي جوف. وتشبه خالل وִדاجر الكيسي الغالف متزق أن اخلادرة تستطيع

املختلفة النسج وختترق فإن. الصفاق منعدى متوسط ثوي أعضاء أو نسج الحم استهلك إذا
ا البلعوم إىل واملريء املعدة من ִדاجر املعدية تصلاخلادرة حيث انسالخاتبألنفي عدة عد

البيوض بوضع وتبدأ النضج . إىل
واحلدوث اجلغرايف املشرشرة: التوزع العاملامللسنة كل يف واسع بشكل أن،منتشرة إال

نادرة البشرية متواترة(العدوى من). ليست عديدة بلدان يف احلاالت معظم عن التبليغ مت
وأور أفريقيا األوسومشال والشرق يف. طبا امللسنات داء شخص فقد األمريكيتني يف أما

املتحدة والواليات وبنما وكوبا وكولومبيا وتشيلي وكندا عينية. الربازيل حالة عن التبليغ مت
اإل يف منذواحدة العامل2001منتصفتـىوح1989كوادور مستوى Lazoعلى et al.,)

(1999 .
بعض يف جداً مرتفع الكالب يف العدوى املشرشرةوجدت. املناطقمعدل يفامللسنة

بلبنان%43.3 بريوت يف الشاردة الكالب نسبة38%ويف،من ويف اهلند، من أجزاء يف
مكسيكو مدينة يف عالية الغر. مئوية الوسط يف األعلى املعدالت جورجيابـيشوهدت ويف

املتحدة الواليات فحص،يف من عليه احلصول مت الذي االنتشار معدل كانلكن الرباز
العدوى). Ehrenford and Newberne, 1981(جداًمنخفضاً تواتر حول معطيات تتوافر ال

الداجنة العواشب يف لبنان. باخلادرة عند: يف مر10من4وجد اختريوابـيمن املاعز
فيها يعملون للجزارة حمالت من الكبدية،عشوائياً اللمفية العقد يف يرقات كما،وجدت

مر10من2كان بالطفيلياتبـيمن مصابني املتوسط). مطفولني(األغنام الثوي أن يبدو
الربية األرانب هو املتحدة الواليات يف منتـيوال،الرئيسي العديد يف منعدية وجدت

الشرقية واجلنوبية اجلنوبية Gardner)الواليات et al., 1984) .يف أجريت دراسة يف 8وجد

شرقية جنوبية خادرات) Sylvilagus floridanus(اًأرنب260من2%أنواليات امللسنةفيها
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خفيفة،املشرشرة العدوى كانت ,Andrews and Davidson)لكن 1980) .
اإلنسان يف اخلادرات: املرض أو البيوض بابتالع منعدياً اإلنسان حتدث. يصبح عندما

البيوض ابتالع من خمتل: العدوى أعضاء يف ممحفظة ح،فةتصبح هناك حية تبقى تـىحيث
الريقات. السنتني متوت الكيسة: عندما تتكلس وقد الريقات. متتص رئيسي،تتوضع ،بشكل
الكبد حتت،يف األمعاءحمفظةإما وجدران املساريق يف أقل ولدرجة املنت، يف أو .جليسون

سريرية أعراضاً املتكيسة اخلادرات تسبب اجلر،ال أثناء العدوى اجلوتكتشف فتح أو أواحة ثة
تقريباً دائم بشكل شعاعي الربوستاتة. فحص التهاب من سريرية حاالت والعدوى،وصفت

للعني(العينية األمامية احلاد) احلجرة مصابة،والبطن ملتهبة ملفية عقدة منشؤها وكان
األمعاء جدار إىل وملتصقة متال. بالطفيليات احللزون"ماتزعزيت رارةامل"و" halzounداء

marrara) "البشري األنفي البلعوم خادرة) عدوى عن نامجة عدوى املشرشرةإىل امللسنة
مطفولة ماعز أو ألغنام جيداً مطبوخة غري أو نية ملفية عقد أو كبد مع حيدث. املبتلعة

السودان يف املرارة وحتدث وتركيا، ولبنان اليونان يف دقائق. احللزون بعد األعراض تظهر
إ املعديقليلة الطعام أكل من ساعة نصف على. ىل معتمداً احلضانة دور يف التغري يكون رمبا

ال اخلادرات تتطلب حيث كيساִדا؛ من اخلادرات منه حتررت الذي وقتاًتـياملكان ابتلعت
مما األنفي البلعوم وخماطية اللوزتني إىل لتهاجر الهتطلبتأطول حرةتـياخلادرات أصبحت

الفم ִדيجاألع. يف هي سيطرة األكثر شديدة. وأملهلقحلاراض وذمة مع أحياناً احتقان هناك
املنطقة والشفتنيتـيوال،يف واألنف وامللتحمة والنفري احلنجرة إىل والنجيج. متتد الدماغ

شائعان النفس. األنفي ضيق أحياناً يوجد اهلضم،كما الضوء،الصداع،القياء،عسر ،رهاب
أن. اجلحوظ عداوىيعتقد من املتحسسني األشخاص يف حتدث خطورة األكثر األعراض
املشرشرةباحشوية ومحيد. مللسنة سريع املرض يف،مساق تقريباً املرضى نصف يشفى حيث

واحد يوم من أسبوعني،أقل إىل أسبوعاً آخرين يف املرض يدوم قد . لكن
احليوانات يف البالغ: املرض الطفيلي خمنـزيسبب أنفية وجنيجلة عطاس مع قيحية اطية

غزير الكالب،أنفي يف رعاف مع كل. وأحياناً يف: على اخلفيفة العدوى يف آفات توجد مل
األنف الداجنة. حمارات والقوارض العواشب يف بالريقات املتوسطني(العدوى غري) األثوياء
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بأعراض للعبء. مصحوبة ميكن الضر) للِحمֲקل(لكن يلحق أن الشديد باألعضاءالطفيلي ر
. املصابة

االنتقال وطرز العدوى والربية: مصدر الداجنة الكلبيات هي الطبيعية ،املستودعات
اهلريات منعد. ونادراً متوسط ثوي ونسج أحشاء ابتالع من العدوى اللواحم يف. ىتكتسب
املوطونة واملاعز: املناطق الكالب بني الدورات خا،متلك أمهية واألغنام الكالب . صةوبني

منعدياً أرنباً متسك عندما منعدية الصيادة الكالب الربية. تصبح الدورة تدور): احللقة(يف
اللواحم من ومفترساִדا الربية العواشب بني مرعى. العدوى بابتالع منعدية العواشب تصبح

األنفيةثملو إفرازاִדا أو الكلبيات .برباز
اخلضار باستهالك احلشوي الشكل اإلنسان امليكتسب املاء الطفيليلأو ببيوض وثني

النهائيني األثوياء أو للكالب األنفي النجيج أو اللعاب أو الربازية املادة مع املطروحة
األغنام. اآلخرين من النيئة اللمفية العقد أو الكبد باستهالك املرارة أو احللزون اإلنسان يلتقط

منعدية أخرى داجنة عواشب أو املاعز . أو
احلشوي:التشخيص الشكل يشخص ما الصغرية(نادراً اخلادرات) العقيدات عن النامجة

احلية الداجنة احليوانات أو األشخاص اجلراحة،يف أثناء تثري. إال القد السينية تـياألشعة
م كيسات الشكتكلستظهر العدوى) االشتباه(ة باستعراف. بوجود النوعي التشخيص يتم

خزعة منوذج يف خراجاتيظ. اخلادرة مع حبيبياً ورمياً تفاعالً اهليستوباثولوجي الفحص هر
متعددة املتنكسة،يوزينية اخلادرات مركزها يف حول. توجد مرضية موجودات توجد ال قد

جداً القدمية احلاالت يف املتكلسة املرارة. الكيسات أو احللزون حاالت احلصول: يف جيب
الستعرافها اخلادرات ا. على إثبات الميكن الكالب يف لةنـزمننـيتعاتـيلتشخيص

الرباز أو األنفي اإلفراز يف البيوض بكشف مشتبهة .أنفية
لعدم: املكافحة احليطة بأخذ البيوض ابتالع عن النامجة احلشوية العدوى من الوقاية ميكن

الن الطعام أو الطعام أو املعاجلة غري املياه اليدينـتلويث وغسل اللواحم مبخلفات جيداًيء
األكل بعدم. قبل البالغ بالطفيلي األنفية العدوى أو واملرارة احللزون من الوقاية ميكن

جيداً املطبوخة غري أو النيئة األحشاء على: وباملثل. استهالك الكالب تتغذى أال جيب
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األخرى العواشب أو املاعز أو للكالب النيئة . األحشاء

أنواع2. عن الناجمة .Infection due to Armillifer spp .2ةالمعضديالعدوى

املدملجة:السببات العدوىArmillifer armillatusاملعضدية هذه عامل مت. هي كما
بشرية عدوى عن الطوقيةالتبليغ والفmoniliformis)3باملعضدية العني يف لبنييحاالت
األندونسية جاوا الكبريةو) وجزيرة صينية: 1996يف. A. grandisاملعضدية جملة وصفت

بريقات العدوى من األوىل البشرية احلالة اخلمساوات. agkistrodontisاملعضديةحملية هلذه
املعاملنـيسطواأجسم واضح ال. وتقطع يف للحياتطتعيش التفسي السبيل يف البالغ أما،ور
األ كثريةطيف أخرى وحيوانات واملاشية القوارض يف فتوجد البالغ قبل ما فيهاوار مبا
. اإلنسان

حياة حياةاملعضديةدورة لدورة والثوي،امللسنةمشاֲדة احليات، هو النهائي الثوي أن إال
األخرى الربية والثدييات القوارض هو األجواف. املتوسط يف البيوض املعضدية أنثى تضع

البيوض ابتالع أو تقشع يتم مث للحيات الربازلالتنفسية مع حياة. تطرح األنواعدورة
مشاֲדة املعروفة،األخرى احلاالت يف احليةcrotaliاحلريشيةالسرمسية: مثالً(وذلك يف

).rattlesnakeالصاللة
واحلدوث اجلغرايف املدملجة: التوزع الكبريةداملعضواملعضدية أفريقيانية أما،طفيليان

الطوقية آسيااملعضدية يف وصفت،فتوجد حني الصنيagkistrodontisاملعضديةيف . يف
املعضديات داء أفريقيا،يوجد غرب يف رئيسي، الكونغو،نيجرييا(بشكل مجهورية

آسيا) الدميقراطية شرق أفريقيا. وجنوب وجنوب شرق يف متواتر غري أنه تسجل،ويبدو ومل
األمريكيتني يف املتك. حاالت الريقات يفيوجدت ال22.5%سة البالغني جثث متتـيمن

الدميقراطيةفتحها الكونغو مجهورية يف كينشاسا يف مشفى الكامريون8%ويف،يف ويف،يف
نيجرييا%1.4 يف أبيدجان يف جامعي مشفى يف املأخوذة الشعاعية الصور إىل. من إضافة
مقداره: ذلك للعدوى معدل اجلثث بفتح يف45.4%وجد األصليني سينوي سكان يف
تواتر. ماليزيا األكثر والرئتنيالتوضعات الكبد هي عام. اً : 2001صفتمن1989بني
العامل8وصفت يف يف: حاالت قاتلة وحالة تشخيصي، بطن تنظري خالل بينني يف واحدة
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البط،فرنسا التكلس من حاالت نيجرييانـيوثالث يف قاتلة فتح،وحالة يف واحدة وحالة
كندا يف نيجريي من،جثة واحدة الصنيagkistrodontisاملعضديةوحالة وجدت. يف

لـ شعاعي فحص خالل نيجرييا يف التكلس من الثالثة يعكس214احلاالت مما مريضاً،
مقداره اجلمهرة1.4%انتشار هذه ). Nazeh et al., 1996(يف

اإلنسان يف فقط: املرض الريقية باألشكال اإلنسان من. ينعدي حاالت تسجل مل
البالغ عن النامجة امللسناتال. العدوى داء من احلشوي للشكل مشاֲדة وتكون،عدوى

عادة أعراضية املنعد.ال الشخص عادةىيؤوي قليلة 12من(خادرات تسبب). 1  قد
خطرياً مرضاً الوخيمة قد،العدوى حيث احلياتية األعضاء يف الريقات تنحشر عندما خاصة

أوراماً أو البؤر متعددة خراجات األقني،تسبب ال. ةوانسداد احلالة يف يفتـيلوحظ حدثت
بط وأمل عالية محى حدوث كبديةإونـيالصني وضخامة اليوزينيات وكثرة دم وفقر سهال

القولون يف وسالئل امللتحمة. طحالية والتهاب أمل من املريض عانـى فقد العينية حالة يف أما
الرؤية يف والذ. ومشكالت كندا يف النيجريي جثة فتح أثناء عدوىوجدت، نتيجة مات ي

والصفاقمديدة واجلنبة والرئتني الكبد يف أو،عقيدات التهاب تفاعل يوجد مل لكن
العقيدات حول الـ. تنكسي ذات املرأة حال نيجرييا18يف يف من: ربيعاً املريضة عانت

ضغط وهبوط ويرقان وضعف ودوام ذهنـي،محى املشفى،وختليط إدخاهلا بعد وماتت
قصري والبطنية،ةبفترة الصدرية املصلية األغشية تشمل منتشرة عدوى اجلثة فتح أظهر وقد

الداخلية ألمرأة.)Obafunwa et al., 1989(واألعضاء التشخيصي البطن بتنظري منوجد
بط أمل لديها كان من10مدةنـيبينني قطرها املتكلسة الكتل مئات 2سنوات يف1  سم

البطن اֱד. جوف الفحص لطفيلياتأظهر فيها مشكوك بقايا للعقيديات التقليدي إال،هري
وال احلصان حدوة شكل على أو الشكل صليبية تكلسات أبدت السينية األشعة تـيأن

). Mulder, 1989(للمعضديةعزيت
احليوانات يف عارض: املرض أثوياء اإلنسان غري أيضاًةاملقدمات يرقات. للعدوى وجدت

رئيسييفاملعضديةأنواع بشكل القدمي العامل مقدمات،مقدمات يف شيوعاً أقل وبشكل
عادة. األمريكيتني بأعراض مصحوبة غري .العدوى
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االنتقال وطرز العدوى النهائي: مصدر واألثوياء هياملعضديةواعنألةاملستودعات
األصليات،احليات فصيلة أعضاء كل تتضمن (,ViperidaeSelfواألفعوياتBoidaeورمبا

باخلادرة. 1982) منعدى برياً ثديياً تبتلع عندما بالعدوى احليات .تصاب
مع املطروحة بالبيوض امللوثني اخلضار أو املاء استهالك نتيجة العدوى اإلنسان يلتقط

املنعدية احليات لعاب أو الن،الرباز احلية حلم استهالك نتيجة جيداًـأو املطبوخ غري أو أو،يء
الي وضع ملوثنتيجة حية حلم مع التعامل بعد الفم داخل املتوسطة. دين األثوياء تصبح

الطفيلي بيوض بابتالع البيئيةاملعضديةبيوض. منعدية للعوامل جداً .مقاومة
الشعاعي: التشخيص بالفحص احلاالت بعض تشخيص يرقات،ميكن يعكس والذي

اهلالل شكل هلا كل. متكلسة من: على العظمى الغالبية اخلادرات: احلاالتويف وجدت
أخرى ألسباب البطن فتح حاالت أو اجلثث فتح خالل للخمساوات استعرف. املمحفظة

للجرذcrotaliاحلريشيةللسرمسيةبروتيناً(1991)وريلينـزجو املناعي املصل مع احتد قد
ويسترن لطخة اختبار املر،يف املناعي للممتز مقايسة تصمم إن املفترض من تبطوبذلك

اخلمساواتنـزباإل داء لتشخيص . مي
وعدم: املكافحة الطعام نظافة قواعد اتباع من اإلنسان عند الوقاية إجراءات تتألف

ֲדا املشتبه اخلضار أو املاء مشتبه،استهالك حلمة مع التعامل نعد اليدين وغسلها،وغسل
األكل قبل . كذلك

المـراجـع
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TICK INFESTATIONSبالقراداتاالحتشار

B88.8ICD-10أخرى نوعية احتشارات
ICD-10 B88.8 Other specified infestations

األجناس: السببات من خمتلفة أنواع هي االحتشارات هذه ،Argasالربام: عوامل
اجللدBoophilusالعلس،Amblyommaاليغموش -Haemالقرشومة،Dermacentorناخز

aphysalis،العني الطري،Ixodesاللبود،Hyalommaالزجاجي ،Ornithodorosالدغ
الرأس نوعيةال. Rhipicephalusمروحي بقرادات اإلنسان أحياناً،يتأثر حيتشر قد لكن
من املختلفةفبقرادات العدوى تنقل أخرى ). 4اجلدول(قاريات

جمموعتني إىل القرادات الرباميات: تقسم قرا:Argasidaeفصيلة من طريةاملؤلفة دات
البطنـي السطح على موضوعة للفم أجزاء مع جلدية بلحافة مغطاة فصيلةو. أجسامها

ظهورها: Ixodidaeاللبوديات على الشكل ترسية جليدة من تضخم هلا قرادات من املؤلفة
األمامية النهاية على الفم الذكور. وأجزاء يف الظهر كامل الترس يغطي،يغطي حني يف

ف األمامي بالتحفلالنصف ألجسامها ليسمح اإلناث يف الظهر من أثناءengorgeقط
.طعامها

جلنس التابعة فقط هي البشري الطب يف األمهية ذات الطرية الطريالقرادات ،الدغ
منتـيوال ذراري عن النامجة اإلنسان يف الناكسة احلمى الراجعيةتنقل Borreliaالبورليه

recurrentisمن عديدة وأنواع األخرى،ربامال؛ والطيور واحلمام الدجاج يف الربام وخاصة
الطبيعيتـيال ثويها جتد ال عندما اإلنسان أنواع.ִדاجم الطريتعيش تصيبتـيالالدغ
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جدران األكواخ وشقوق واملعدات واألدوات األرض يف خمتبئة باالحتشار اإلنسان
الدجاج،واحلجرات أو البشر من الدم لتمتص ليالً األماكنوتظهر ֲדذه حيتمي . الذي
ال:4اجلدول التـيالقرادات والعدوى احلية والكائنات باالحتشار اإلنسان .تنقلهاتـيتصيب

االنتقالالقراد املنقولةمنطقة احلية الكائنات
األمريكي املتحدةاليغموش الواليات التوالريةسالفرنسياملكسيكجنوب لة

الريك سيةتالريكتسية
اإليرليخيةأنواع

الكاجي املداريةنـياليغموش اجلنوبية أمريكا إىل الريكتسيةتكساس الريكتسية
اهلرباوي اجلنوبيةاليغموش الكونأفريقيا ريةوالريكتسية

النقط الثالثي اليغموش
triguttatum

البورنيتيةأستراليا الكوكسيلة

املتباين اإلبـيالكارياليغموش فريقيةالريكتسية

الناصل واملداريةالعلس اجلنوبية أفريقيا
الكونورية الريكتسية

للحميات البنياوية الفريوسات
بالقرادفنـزال املنقولة ية

اجللد ناخز السيبرييةآسياأنواع الريكتسية
األندرسو اجللد املتحدةنـيناخز والواليات كندا التوالريةغرب الفرنسيسلة

الريكتسيةالري كتسية
اهلامشي اجللد املصسيبريياناخز اللتهاباتفالفريوسات رة

املنقولة بالفريوسات الدماغ
باملفصليات

الشبكي اجللد املصسيبريياناخز اللتهاباتفالفريوسات رة
املنقولة بالفريوسات الدماغ

باملفصليات
املتبدل اجللد كنداناخز املت،غرب حدةالواليات

املكسيك
التوالرية الفرنسيسلة
الريكتيسية الريكتسية
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القرشومة السيبرييةآسياأنواع الريكتسية
الشوكتني ذات الصنيالقرشومة البورغدورفرييجنوب ةالبورليه

السبعية اجلنوبيةالقرشومة الكونوريةأفريقيا الريكتسية
األشواك املؤنفة اللتهاباتالفرياهلندالقرشومة املصفرة وسات

املنقولة بالفريوسات الدماغ
باملفصليات

املصري العني اجلنوبيةالزجاجي الكونأفريقيا ريةوالريكتسية
األناضويل العني اجلنوبيةالزجاجي وأفريقيا األوربية للحمياتآسيا البنياوية الفريوسات

بالقراديفنـزال املنقولة ة
العني للحمياتالصومالexcavatumالزجاجي البنياوية الفريوسات

بالقراديفنـزال املنقولة ة
العني للحمياتالصومالimpeltatuumالزجاجي البنياوية الفريوسات

بالقراديفنـزال املنقولة ة
اهلامشي العني اجلنوبيةالزجاجي وأفريقيا األوربية للحمياتآسيا البنياوية الفريوسات

بالقرادةيفنـزال املنقولة
الكوكي املتحدةcookieاللبود والواليات كندا اللتهابغرب املصفرة الفريوسات

املنقولة بالفريوسات الدماغ
باملفصليات

احلبي الصنيبـياللبود البورغدورفيجنوب تةيالبورلية
اهلالة احللقي األستراليةأستراليااللبود الريكتسية

الدماغاليابانovatusاللبود التهاب فريوس
بالقراد املنقول األسيوي

اهلادي املتحدةاللبود الواليات البورغدورفرييةغرب البورلية
البورغدورفريية البورلية

الثلم الفوقي روسيا،آسيااللبود غرب الصني مشال
الفيدرالية

اֱדموعة" النهمة"إيرليخية
للبلعمة( ) احملبة

Phagocytophile
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اللتهاب املصفرة الفريوسات
املنقولة بالفريوسات الدماغ

باملفصليات
اخلروعي ،divergensاملباعدةةيالبابسباوأوراللبود

البورغدورفريية ،البورلية
. النهمةاֱדموعةإيرخلية

اللتهاب املصفرة الفريوسات
املنقولة بالفريوسات الدماغ

باملفصليات
الكتفي اللبود

الداميين( ) اللبود
املتحدة الواليات وغرب البووسط العكربية، ليةرالبابسية

أنواع البورغدورفريية،
)أ(اإليرليخية

اهلرمسي الطري املتحدةالدغ الراجعيةالواليات البورلية
اإلسبا الطري الراجعيةأفريقيانـيالدغ البورلية
املوبا الطري الراجعيةالبأفريقياتـيالدغ ورلية
الفظ الطري الالتينيةالدغ الراجعيةأمريكا البورلية
التاالخ الطري الالتينيةيالدغ الراجعيةأمريكا البورلية
الطولوزا الطري األوسطنـيالدغ الراجعيةالشرق البورلية
التوريكا الطري املتحدةنـيالدغ الراجعيةالواليات البورلية

الزائديمروحي اجلنوبيةالرأس الكونوريةأفريقيا الريكتسية
الدموي الرأس اجلنوبيةمروحي أفريقيا

املتوسط األبيض والبحر
اإليرليخية أنواع
الكون ريةوالريكتسية

إلثبات) أ( . حيتاج

اإلناث 8تقيس الطعام7  قبل طوالً مباشرة11تـىوح،مم الطعام بعد وينتج،سم
100منجمموعات يومني20  كل يوم(بيضة بعد إمجايل،)يوم بيضة500  2.000ومبعدل

العمر كل حوايل. يف بعد البيوض حرارة8تفقس بدرجة سداسيةº30أيام يرقات وتظهر م
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تتغذى،Hexepodalاألرجل يف،ال خادرات إىل ال. أيام4وتنسلخ اخلادرات تـيتتنسلخ
يف بطأ4متر ذكور إىل ال،الغةوار اخلادرات يفتـيأما إناثطأ5متر إىل فتنسلخ وار
تستمر. بالغات واحدة دم وجبة خادرة 25لكل بعد. دقيقة20  البالغة النماذج 4تبزغ

البيض وضع من تقريباً بعد). السرء(أشهر البيوض وتضع اإلناث من10  15تتزاوج يوماً
دم وجبة أن،كل متوتمرة40حىتقترنميكنها أن اإلناث. قبل نصف من أكثر أن كما

بني حية تبقى أن طعام56و9ميكنها دون لدورة. شهراً مشاֲדة الربام الطريدورة إال،الدغ
ليالً أو هناراً تتغذى الريقات أيام،أن لعدة الدم متتص الثوي جبلد ملتصقة تبقى أن . وميكن

الطب يف مهمة التالية األجناس من األنواع القاسيةإن القرادات بني من البشري
اجللد،العلس،اليغموش): الصلبة( الرأس،اللبود،العنيالزجاجي،القرشومة،ناخز . مروحي

األجناس بني بسيطة اختالفات على متشاֲדة كلها القرادات هذه حياة اإلناث. دورة تنتج
متوت مث الزمن من لفترة البيوض من آالف السدا. عدة الريقات منتبزغ األرجل سية

حوايل،بيوضها طوال1ًوتقيس بعد،مم خادرات إىل وتنسلخ قليلة أليام الدم على وتتغذى
أيام بعدة مشابه. ذلك بالغة: وبشكل إىل وتنسلخ الدم على اخلادرات يقترن. تتغذى

تتجاوز،البالغون بكميات الدم متتص أن لألنثى أيام،10وميكن لعدة جسمها وزن أضعاف
ح مكانإن عن وتبحث األرض إىل وتسقط بازالء، حبة يساوي احملتقن الصلب القراد جم

البيوض بوضع وتبدأ الريقة. حيميها طور من الثوي مع الوحيد الثوي ذات القرادات تبقى
واخلادرةتـىح الريقة أطوار خالل األول الثوي يف فتبقى الثويني ذات القرادات أما البالغية،

األ على تنسلخ آخر،رضمث ثوي عن يبحث أن البالغ األثوياء. وعلى ذات القرادات تنسلخ
دورة كل يف خمتلف لثوي وحتتاج األرض على الفروق. البالغ،اخلادرة،الريقة: الثالثة هذه
القراد مكافحة خطط وتصميم املرض انتشار يف . مهمة

واحلدوث اجلغرايف اجلدول: التوزع ا4يظهر العدوى انتقال بالقرادمناطق . ملنقولة
نفسها القرادات توزع جنس،خيتلف الصغريةاليغموشفقرادات الثدييات طفيليات هي

رئيسي بشكل شبه،والكبرية ويف األمريكيتني يف املدارية وشبه املدارية املناطق كل يف تنتشر
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أفريقيا جنس. صحارى املاشيةالعلسقرادات طفيليات طفيلياتوب،هي استثنائي شكل
أخرىعو العامل: اشب كل يف واملعتدلة املدارية املناطق يف استثنائية. تنتشر البشرية . العدوى

جنس اجللدقرادات الكبريةواخز والثدييات القوارض طفيليات املناطق،هي يف وتنتشر
كندا إىل الالتينية ألمريكا جنس. املدارية الصغريةالقرشومةقرادات الثدييات طفيليات هي

العامل،والطيور كل يف جنس. وموجودة العنيقرادات احليواناتالزجاجي طفيليات هي
رئيسي بشكل العرض،الداجنة خط حتت القدمي العامل يف جنس. مشاال45ًوموجودة قرادات

الطيور طفيليات هي العامل،اللبود كل يف وتنتشر والكبرية الصغرية الثدييات إىل . باإلضافة
ل قرادات الرأس امروحي من األعدد واألورحليوانات الرأسينتشر،بيةوفريقية مروحي

العاملالدموي كل . يف
باال اإلنسان يصاب منقد الرباميات12حتشار من الطري،الربام(نوعاً نوعا22ًو) والدغ

اللبوديات جنس4(من اجللدمن7واليغموشمن الزجاجيمن2والقرشومةمن3و،ناخز
املتحدة. (Estrada-Pena and Jougejan, 1999)) وداللبمن6والعني الواليات 44وجد: يف

اإلنسان يف القرادات من و11: نوعاً اللينة القرادات من الصلبة33نوعاً القرادات أن. من إال
أنو4 وليست البلد خارج اكتسب األوىل املتحدةامن الواليات يف آصلة اليغموش. عاً
شيوعمريكياأل األكثر األطلسي؛هو احمليط وقرب اجلنوب يف املتبدلاً اجللد اللبودو،ناخز

الشرقالكتفي األندرسو،يف اجللد الغربنـيناخز اهلادي،يف اهلادي،اللبود احمليط قرب
الطريوأنواع رئيسيالدغ بشكل الغرب والية. (Merten and Durden, 2000)يف أبلغت

بشري احتشارات عن الشمالية عنكارولينا نامجة اليغموشو،Otobius megniniالقتونة
الكوكي،leporispalustrisوالقرشومةmaculatumاألبقع واللبود،cookieواللبود
الدمويdentatusنـيالسِّ الرأس املوجودمالنالقتونكان. ومروحي النوع هلذا األول وذج

خالل الشمالية كارولينا .(Harrison et al., 1997)سنة50يف
أحيانـي االحتشار ألن اإلنسان يف االحتشار تواتر تقدير الصعب األماكن. من أحد يف

هناك: 1996و1995وبني،بإيطاليا متوسط240كان مع باالحتشار مصاباً قراد1.3شخصاً
كان شخص، حمتشرا89ً%لكل اخلروعيمنهم األباللبود كل وطيف مبروحي10%وار
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الدموي اخلطبالرأس والبالغنيور اهلامشي1%و،ادرات اجللد من17%حدث. البالغبناخز
األطفال يف الكالب26%،احلاالت العمال22%يف منعزلني24%،يف أشخاص يف

املدروسة). متقاعدين( الفترة العضات: وخالل انتشار شخص1.000لكل5كان
(Manfredi et al., 1999) .يف طبية مدرسة من تقرير إىلجويشري املتحدة بالواليات رجيا

تسجيل مت متوسط521أنه مع ونصف سنتني يف شخص1.3احنشاراً لكل  (Felz andقراد

(Durden, 1999.تشيلي بني2.2%لدىكان: يف عيادة1.384من إىل أحيلوا مريضاً
بني العناكب عضات بسبب فعلية1995و1955جامعية قراد . عضات

اإلنسان يف طريقتسب: املرض وعن العض طريق عن مباشر بشكل الضرر القرادات ب
العدوى وتنتقل مسوم حبقن أرجية تفاعالت تسبب وبذلك الدم، أن. مص وجد كما

مكبوتة مناعية استجابة تسبب ذلك،(Barriga, 1999)القرادات أمهية كانت رمبا لكن
يف. ضئيلة خفيفاً القرادات تسببه الذي املباشر الضرر يكون معظم،اإلنسانقد ألن

واحد مفصلي عن نامجة ذلك،االحتشارات املريض يالحظ حالة. وال اليغموشإن
testudinarinmمن بأكثر احتشارات يسبب ألنه باالهتمام جديرة اليابان يرقة100يف

(Nakamura-Uchiyama et al., 2000)،ال الفم أجزاء تسبب عندماتـيقد اجلرح يف تبقى
القرا بثرةيزال وكأنه يبدو جيبياً ورماً عديدةpustuleد أسابيع القائلة. ويدوم احلقيقة : ورغم
القتون عديدة،megniniإن حيوانات يف األذن اإلنسان،قراد يف حاالت،استثنائي أن إال

األذ احلُالم ماotocariasisنـيمن بتواتر وصفت قد اإلنسان التواتر(يف بعض ) مع
(Indudharan et al., 1999).

ال املفصليات ضمن القرادات تذكر عادةتـيال أرجيات عن،تسبب تقارير هناك ولكن
وخيمة أرجية املثال. تفاعالت سبيل محامية: فعلى تفاعالت من تتراوح أعراض عن التبليغ مت

املنعكس الربام عن نامجة تقرحية آفات احلمام(.reflexusAإىل ، (Veraldi et al.,1998))قراد
جداً شديد عن،وشرى خاص بشكل ، (Basset-Stheme et al., 1999)الربامناجم

جنس عن نامجة التأق من Lavaud)اللبودوجنسالرباموحاالت et al., 1999)تـىوح
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عن نامجة تأقية اخلروعيصدمة ricinus(Moneret-Vautrinاللبود et al., 1998) .
عن النامجة الشلل من حاالت أثويائهاوصفت دم على تتغذى معينة قرادات يف،إناث

وا احليوانات استعراف،نسانإلكل مت تقريبا20ًوقد األندرسونـي: نوعاً اجللد ،ناخز
اجللدو املتحدةناخز والواليات كندا يف و،املتبدل والزجاجيالقرشومة أوروبااللبودالعني يف
الرأسو ومروحي أفريقيا، جنوب احلليف أسترالياholocyclusاهلالةقياللبود الربامو،يف

البلدانpersicusالفارسي من العديد يف الدجاج بأن. (Barriga, 1997)يف يشتبه حني ويف
سم عن ناجم االسترايل،الشلل القراد حالة يف استعرافه مت اهلالة: فقد احللقي . فقطاللبود

و مسيث غراتان الش(1997)رفاقهوصف من حاالت أطفالست يف قرادات عن الناجم لل
متناظر. سترالينيأ صاعد رخو شلل من املرضى أسبوع،عانـى بعد تنفسياً شلالً سبب

بطيء. تقريباً الشفاء أن إال املفصلي، أزيل عندما املرض األمريكيةواليةيف. انتهى : واشنطن
لـ مراجعة وفاتني(حالة33أجريت بني) مع عنها التبليغ 1996Dworkinو1946مت et)

(al., 1999 .
بالقراد اإلنسان احتشار خيص فيما خطورة األكثر اجلانب هو العدوى والكر. نقل أجرى

املتحدة(1998) الواليات يف للمشكلة بينينسون،مراجعة عاملية(1995)وأجرى . مراجعة
اجل ح4دوليظهر معروف هو ملا . 2000عامتـىخالصة

احليوان يف يف: اتاملرض املوجودة األربعة املرضية املكونات نفس احليوانات يف للمرض
ال،اإلنسان القرادات عدد أن لذلكتـيومبا جداً مرتفعاً يكون قد واحداً حيواناً ִדاجم
منيكون شديداًكل واحلكة واألمل املاشية،االلتهاب ومينع احلساسية فرط أو الرضح نتيجة

ن إحداثه إىل إضافة الطعام، الوزناًقصمن خترب. يف قد القرادات عن النامجة اجلروح أن كما
ال التـياجللود الذباب هجمات وجتذب الصناعة، يف النغفتـيتستخدم داء قد. تسبب

شديداً االحتشار يكون عندما مهماً الدم مص أيضاً،يكون الوزن نقص يعزز على،وقد ألن
املفقود الدم لتعويض طاقتها تصرف أن العوامل. املاشية هلذه املشترك التأثري يسمى ما :غالباً

القر". القرادWorryقلق" عن الناجم الشلل يعد كانامل كما املاشية يف منتشرة مشكلة دات
مضت70منذ املطبوعات،سنة يف منتظم بشكل عنها يبلغ حاالت هناك تزال ال لكن
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املرض. العلمية بانتقال يتعلق فيما القرادات: أما الذيفإن كالدور املاشية يف مهماً دور تلعب
اإلنسان يف البعوض بالقراد. يلعبه منقولة أمراض هي وخامة األكثر املاشية أمراض بعض ،إن

البابسيات داء البابسيات(babesiosisمثل فصل التيلريات) انظر وداءtheileriosisوداء
التامور(cowdriosisالكودريات الكامشات) hydropericadium) (موه -anaplasوداء

mosis(Uilenberg, 1997).
االحتشار بالقرادات: مصدر امللوثة البيئة هو االحتشار الصلبة. مصدر القرادات حالة : يف

النبا كبرية) النباتات(تـيالغطاء بأعداد اجلائعة الريقات توجد القرادات. حيث حالة يف
القراد: الطرية جتد حيث الشقوق ذات اليوماملنازل خالل هلا مأوى تشكل. ات حني ويف

البيئة لتلوث مصدراً احملتشرة اإلنسان،احليوانات لعدوى مباشراً مصدراً تكون ما نادراً فإهنا
أخرى حيوانات . أو
ودراسته: التشخيص القراد بإزالة التشخيص صعبة. يتم الدراسة تكون أال ألنه،جيب

منتـىح أكثر تقيس الطعاموأل،مم1الريقات بعد داكنة أو محراء كل. هنا ما: على غالباً
باالحتشار املصاب الشخص يراها أن يستطيع ال اجلسم من أجزاء على القراد يف،يتوضع مبا

األذنني خلف بالذات،ذلك فيه يبحث مل إذا أيضاً الطبيب ينساه قد الذي املكان من. وهو
قراد إزالة عند م،املهم، الفم أجزاء حبيبةاستخراج تشكل ملنع اجللد ذلك،ن جيب: ولضمان

مفرطة قوة دون واحدة لدقيقة مستمر، بشكل اجلسم يسحب جلداب،أن مع متعامد جتاه
ح رخوةتـىاملريض القبضة بالستيكية. تصبح قطعة أو صغري مبلقاط القراد بإزالة ينصح

لتفجريه اضطررنا إذا دمه مع التماس حيتوي،لتجنب قد السائل ممرضةألن حية . كائنات
ضرورياً التصنيفي االستعراف يكون ما مطلوباً،نادراً كان إذا النماذج،لكن تعبأ أن فيجب

كحول اجلامعيةتو70%ضمن البيطرية اخلدمة مراكز أو الزراعة وزارة إىل . رسل
احليوانية: املكافحة القرادات مكافحة رئيسي،تعتمد الدوري،وبشكل التطبيق على

اهلوامملبيد االحتشارacaricidesات اخطار حتت احليوانات هلذه. على احملتومة العقابيل
اهلوام ملبيدات مقاومة القراد من ذراري تطور هي البلدان. الطريقة يف شائعة احلالة هذه

بالقرادبـيترتـيال االحتشار من عالية معدالت مع أفريقيا،املاشية وجنوب الربازيل . مثل
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ا تعديل مضاعفاتإن هلا عملية القراد لتكاثر مناسبة غري جلعلها فيه،لبيئة ما يعرف وال
جناحها لضمان القراد إيكولوجيا حول املكافحة. الكفاية جتارب من كبري عدد أجري

للقراد الطبيعيني األعداء باستخدام مل(Samish and Rehacek, 1999)البيولوجية وجدتلكن
ح عملية ؛كماتـىحلول منألن سالالت لتطوير حماولة يف التجارب من العديد أجري ا

املفصليات هلذه مقاومة معىن،ولكن،املاشية ذو حل يوجد مل املشجعة، النتائج طور. ورغم
االستراليون العلس،البحاثون قراد ضد لقاحاً الثوي، مقاومة لرفع حماولة ،microplusيف

مبقدار امللقحةادرالقfertilityخصوبة75%يثبط احليوانات على يتغذى كل. الذي : على
القصري املدى على العدوى ونقل بالعض القرادات الطويلأما،استمرت املدى قدف: على

املراعي يف املفصليات تكاثر إلنقاص كاٍف غري اخلصوبة إنقاص االحتاد. يكون يدعم
املنقوبـياألور واألمراض للقرادات املشتركة للمكافحة زيادةمشروعاً ֲדدف بالقراد لة

لألمراض املنهجي والتشخيص والتلقيح القراد مكافحة خالل من املواشي (Jongejanإنتاجية

بدأ1999) وكذلك احلاسֵקاتاستخدا، مثل تقنيات املعلوماتsensorsم وأنظمة بعد عن
للمساع اهلامةداجلغرافية هذه مكافحة يف .pests(Thomson and Connor, 2000)ة

البشريةأم االحتشارات يف منطقة: ا من القرادات الستئصال قليلة حماوالت جرت فقد
جمرباًكاملة يكون قد ذلك أن املوط) موثوقاً(رغم املنطقة الوالياتويف يف المي بداء نة
ذلك. املتحدة من إىل،وبدالً يدخلون الذين والسياح الصيادين لتحصني اجلهود توجيه مت

في يتواجد القرادمناطق ذلك. ها أجل يف،ومن مبا بالكامل، اجلسم تغطي ثياب لبس يكفي
سوقاء باستخدامbootذلك يوصى كما السوقاء؛ قمة يف منفوختني دعامتني وضع مع عالية
البريميثرين،املنفرات من فعالية أقل أهنا لكليهما. permethrinرغم املتزامن االستخدام إن

خاص بشكل املشاركة. (Mafong and Kaplan, 1997)فعال هذه األمريكي اجليش حيبذ
امل يف . ناوراتجلنوده

المـراجـع
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551 داء الطوامر

الطوامر TUNGIASISداء

B88.1 ICD-10الطوامر الرمل(داء ببرغوث )االحتشار
ICD-10 B88.1 Tungiasis (sandflea infestation)

الواجل: املرادفات الواجل،Chigoeالربغوث الربغوث،jigger flea) القذذ(الربغوت
الرمل،burrowing fleaالثاقب والعني،sand fleaبرغوث اجللد .dermatophiliasisالتهاب

هو: السببيات االحتشار هذا الثاقب) Sarcopsyllaالقَروم(Tungaالطامرعامل
penetrans،صغري برغوث للبيض. وهو املنتجة إجبارovigerousاإلناث علىطفيلي ي

ذلك يف مبا احلار الدم ذات والكالب: احليوانات اإلنسان غري واملقدمات واإلنسان . اخلنازير
صغري ألنه استعرافه السهل طوال1ً(من تقريباً الظهر). مم مقدم لديه أوpronotalوليس

خدية زاويgenal combsأمشاط رأس . وله
حي الثوي جلد يف متكيسة املخصبֵקة اإلناث باستمرارتصبح تتغذى شدفها. ث تتضخم

ح) قطعها( تقريباً أسبوعني فترة خالل بالتدريج البازالءتـىالبطنية حبة حجم إىل 5(تصل

قطراً تقريباً بشرة). مم فإن باحلجم تزداد بشكلepidermisوحاملا وتطوقها ֲדا حتيط الثوي
التهابيةexcrescenceقمعول خاليا يطوق لئؤلول وقديتقر. مشابه عادة، التشكل هذا ح

ثانوية عدوى القمعول. حتدث قمة يف فوهة خالل من ذلك أثناء بيوضها األنثى فإذا. تطرح
خالل الريقات ولدت رملية تربة على البيوض 4سقطت مرتني. أيام3  الريقات هذه تنسلخ

14خالل خوادر10  إىل وتتحول مدةpupaeيوماً التربة يف نفسها 14تطمر يوما10ً 
البالغة الرباغث تبزع اخلادرة طور هناية ويف األنثى. آخر، متوت200تضع مث تقريباً . بيضة
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احليوانات دم على واإلناث الذكور من كل اال. يتغذى وختترق: قترانبعد الذكر ميوت
بالسرء جديدة دورة تبتدئ احليوان جلد ).oviposition(األنثى

واحلدوث اجلغرايف أن: التوزع الثاقبيعتقد املداريةnativeواطنالطامر املناطق يف
الوسطى أمريكا يف املدارية اجلنوبيةبـيوالكاري،وشبه يف. وأمريكا عنها التبليغ مت وقد

عام األمريكية املدارية عام1526املناطق أفريقيا ويف من. 1732أوالً حֱקملت قد تكون ورمبا
ال القرن يف أفريقيا إىل عامأمريكا إدخاهلا وأعيد عشر، وصلت1872سابع بريطانية بسفينة

أنغوال شواطئ على الرملية احلصى من محلها وأفرغت اجلنوبية أمريكا ֲדذه. من وسواء
الثاقب بالطامر باالحتشار مصابني كانوا الذين السفينة طاقم أعضاء بعض بسبب أو الوسيلة

أنغوال دخلت الرباغيث انتشرت،فإن الغرإىلومنها الساحل أفريقيابـيكامل ووصلت،من
ومدغشقر أفريقيا شرق إىل النهاية الثاقبيوجد. يف يفالطامر واألمريكيتني أفريقيا خارج

وباكستان اهلند بالدهم،غرب إىل عادوا الذين العمال عرب أدخل قد يكون أن احملتمل ومن
أفريقيا .(Connor, 1976)من
االحتشارات: وهكذا واجلنوبيةحتدث الوسطى أمريكا املداريةبـيوالكاري،يف وأفريقيا

وباكستان هناية.(Lowry et al., 1996)واهلند قرب أجريت دراسات عن أمثلة ولذكر
يف احتشارات عن التبليغ مت فإنه العشرين مجهورية44من(25%)11القرن يف فحصوا طفالً

نيجرييا280من(22.5%)49ويف،(Obengui, 1989)الكونغو ،(Nte and Eke, 1995)يف
الغربية102من(31.4%)32ويف اإلنديز يف،(Chadee, 1994)يف الحق تقرير ويف

الغربية1.307من267 (%20.4) اإلنديز العكس(Chadee, 1998)يف وعلى االحتشار: ؛
بالنشر جديرة الفردية احلاالت أن حبيث العامل، بقية يف جداً عامب. نادر ومنتصف1989ني

من: 2001عام كل يف واحدة حالة وفرنسا: سجلت والدامنارك وتشيلي والربازيل أستراليا
العظمى بريطانيا يف حالتان وسجلت وسويسرا، ونيوزيلندا يف،وأملانيا حالتان وسجلت

إيطاليا5و) إسرائيل(فلسطني املكسيك4و،يف هولندا2و،يف امل6و،يف الواليات تحدةيف
إىل( سابقا14ًإضافة مسجلة Sanusi)) حالة et al., 1989) .لذلك كوميز: وإضافة وجد
بلدهم16(1995)رفاقهو حدود خارج سافروا فرنسيني مواطنني يف ماتييز. حالة وأبلغ
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الربازيل(1989) يف دوسول غراند ريو يف احلجم معروف غري وباء التقطت. عن
احل هذه كل يف البلداالحتشارات خارج واملكسيك، الربازيل باستثناء املكسيك. االت، : يف

عام أعاله للمذكورة السابق البشري الطوامر داء من األخرية احلاالت عن التبليغ ،1948مت
الظهور يعاود الطفيلي أن على مؤشر هي اجلديدة األربعة احلاالت هذه أن املؤلفون ويعتقد

البلد ذلك .يف
االحتشار يصل الثاقبالبشريقد عاليةبالطامر معدالت إىل أفريقيا مناطق بعض يف

أن. جداً وجد بنيجرييا الغوس والية يف قرية بني373من41.5%ففي أعمارهم طفالً
أصابعهم614  بني الرباغيث يؤوون العمر. سنة مع االنتشار ألن،يتراجع ذلك يكون وقد

أثخن تستخدم،اجللد األقدام أحذية غالباًوألن أكثر  (,Ade-Serrano and Ejezieبتواتر

(1981 .
احليوانات يف االحتشار تواتر حول املعلومات من القليل يف. يتوفر فاشيات وصفت

اخلنازيرنـزت بني الدميقراطية الكونغو ومجهورية ،(Cooper, 1967; Verhulist, 1976)انيا
الكالب بني الفرنسية غويانا . (Rietschel, 1989)ويف

و اإلنسان يف القدم: حليواناتااملرض أمخص يف البشرة الربغوث خيترق ما أصابعو،عادة
ال واألحياز القدمني أصابع أظفار حافة وحتت أنinterdigitalوتيةفالقدمني ميكنه لكن ،

اجلسمي من مكشوف جزء أي يف خفيفةدتؤ. نحشر حكة إىل االختراق أثناء احلشرة ي
مستدمية كاملمث،لكنها بشكل باملكان حييط مزمن تكاثري التهاب إىل وتؤدي حجماً تزداد

القمة يف صغرية فوهة شائعة. ماعدا الثانوية والعدوى بيوضه. التقرح الربغوث يضع عندما
عادة نازح خراج شكل على نسيجي بتفاعل ويطرح جسمه تقرحات،ينخمص وراءه تاركاً

الربكان فوهة منتبد. crateriformبشكل متوترة منطقة على سوداء كبقعة البداية يف اآلفة و
قرحة مث ثؤلوالً بعد فيما تشبه لكن ناٍز،اجللد، صغري خراج إىل تتحول اآلفات. وأخرياً توفر

الثانوية للعدوى مناسبة ظروفاً الطامر أنواع عن الغربية. النامجة اإلنديز يف أجريت دراسة : يف
خمتلفة7وجدت وبسيلةالكلي(جراثيم ونوعاإلشريكيةاملرياحة األمعائيةو،العصويةالقولونية
الذهبية،املكتֵקلة املقيحةعال،والعنقودية اֱדموعة،قدية غري بيتا للدم احلالة يف) Aوالعقدية
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الطامر آفات مع مترافقة السنغال. (Chadee, 1998)عداوى من11وجدت: يف حالة
يف الكزاز داء44عدوى من .(Obengui, 1989)الطوامرحالة
نيجرييا عند: يف املشاهدة شيوعاً األكثر األعراض الطوامر49كانت بداء مصاباً طفالً

والتقرح احلكة مبا. هي خطرية حالة أي تعترب ومل احلاالت، كل يف القدم يف االحتشار كان
الطبيب عيادة إىل الطفل ألخذ بش. (Nte and Eke, 1995)يكفي شديد خاصاألمل كل

الظفر حتت املنطقة الربغوث خيترق الواحد،. عندما الشخص يف عادة آفتان أو آفة . توجد
أحياناً اآلفات من املئات توجد قد يف. لكن لالحتشار األعلى االنتشار يف102وجد مرضى

من العمرية 9اֱדموعة و5  هي55وفوق،14إىل10سنوات متوسطات مع 5-6و،9سنة

الترتيببرغ12و على شخص لكل .(Chafee, 1994)وثاً
ال الفاشية تتـييف يف اخلنازير يف الصفن: انيانـزحدثت يف االحتشارات ،شوهدت

واضح،واألقدام أمل أو حكة أو التهاب أي تسبب مل لكن واحلَلَمات (Cooperواخلطم

ب. 1967) الدميقراطية الكونغو مجهورية يف الفاشية اللنباتتميز يفagalactiaنقطاع
الرض،يراتنـزاخل اخلنازير موت من يليه اليوما الشديدتـيعة التركيز بسبب تتغذى ال قد

اخل حليمات يف الثاقب اللنبنـزللطامر قنوات يسد أو يضغط والذي (,Verhulstيرة،

(1976.
االنتقال وطرز االحتشار الثاقبيوجد: مصدر بشكالطامر اجلافة الرملية األماكن ليف

واالصطبالت،رئيسي اخلنازير تواجد أماكن ويف املستقرة، غري البشر بيوت وحول وداخل
الدجاج جاءت. وأعشاش براغيث حتتوي تربة على حافياً باملشي الطوامر داء اإلنسان يلتقط

منعدية خنازير أو كالب للكالب. من إىل،ميكن االحتشار حتمل أن للخنازير، وأحياناً
ذ األكواخ اخلزفيةداخل األرضيات العكس. ات البيئة: وعلى إىل الربغوث اإلنسان يֱקدخل قد

. احليوانية
ال: التشخيص املناطق يف مميزة آفات وجود على يعتمد أن للتشخيص يكثرتـيميكن

الثاقبفيها وفحصه. الطامر اجللد من الربغوث باستخراج نوعي تشخيص إىل الوصول ميكن
اֱדهر . حتت
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اهلوام: املكافحة مبيدات لتطبيق احلشرات(pesticidesميكن التطور،مبيدات ،منظمات
اهلرمونية االحتشار) إخل... املضاهئات مصدر تستأصل أن امللوثة البيئة تطبيق. يف ميكن كما

باال املصابة احليوانات على اهلوام االحتشارمبيدات مصدر على تقضي أن لقد.حتشار
أك الرباغيث مكافحة اجلديدةأصبحت احلشرات مبيدات تطوير بعد سهولة ومثبطات،ثر

الكيتني والchitinتشكل الداجنةتـي، احليوانات يف منهجي بشكل تستخدم أصبحت
احلذاء. حالياً بلبس شخصي بشكل نفسه يصون أن لإلنسان كل. ميكن اإلجراء: على هذا

االقتصاد املستوى اخنفاض بسبب التطبيق صعب البسيط املناخالوقائي وبسبب للسكان ي
املصابة املناطق يف األ: عملياً. املداري أدواء ملكافحة به أوصي منلقد ألكثر نكلوستومات

ح70 جداً قليل أثر مع . آلناتـىسنة
ذاִדا حبد خفيفة حالة الطوامر االختكي. داء السببطمن وهلذا الثانوية، العدوى يف : ار

الربغوث استخراج معاجلة،جيب حوجيب نظيفاً عليه واحملافظة باملطهرات تـىاجلرح
جلبة . تتشكل

عـراجـالم
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الحيوا ZOONOTIC SCABIESالمصدرنـيالجرب

ICD-10 B86الجربICD-10 B86 Scabies

احليوان: املرادفات القارمات،mangeجرب عن الناجم احلَلَم ،sarcoptic acariasisداء
القارمة السبعة،sarcoptic itchحكة السنوات اجلُرابseven year itchحكة ،scabiosis.
هو:السببيات البشري اجلرب اجلربيةعامل البشريةالقارمة Sarcoptes scabieiضرب

var. hominis،سوس حmiteوهي األنثى تقيس x350مكرومتر450تـىبيضوي

ح،مكرومتر تصيبهلذا. ميكرومترx200ميكرومتر240تـىوالذكر ضروب النوع
تقريباًعنو40حتشارباال الثدييات من الوخفياتاً إىل املقدمات على. (Elgart, 1990)من

كبري: العموم بشكل للثوي نوعي ضرب أنواع،كل على حيتشر أن يستطيع البعض أن رغم
مؤقتاً مرضاً ويسبب للت. أخرى قابلة غري املختلفة األثوياء على الضروب كانت منوملا مييز

املورفولوجية ح،الناحية يتم، استعرافها فقطتـىفإن ختربي اختبار على اعتماداً على. األن،
وشو: كل يل خمتلفنيالقارمةأن(1995)افترض ضربني إىل تنتمي واخلنازير البشر وأن،يف

خمتلف نوع الكالب سريولوجية. سوس فروق Arlian)وجدت et al., 1996)وجينية
(Walton et al., 1999)األقلبيف على الضروب صالبة،عض أكثر أرضية يوفر قد ما وهذا

بينهارللتف . يق
ال األخرى السوس حيواتـيأنواع جرباً هينـيتسبب اإلنسان يف الظهريرةاملصدر

القوارمNotoedres catiاهلرية فصيلة من أيضاً جربتـيوالSarcoptidaeوهي تسبب
القطط يف واألرانب،Cheyletiellaاخليلتيلةو. الرأس والقطط الكالب سوس فصل(وهي : انظر

حيوان أصل من السوس عن الناجم اجللد العكس). يـالتهاب أن: وعلى Otodectes cynotisيبدو

الكلبتـيال،)Psoroptidaeفصيلة( أذن جرب اإلنسان،تسبب يصيب .(Park et al., 1996)ال
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القار اجلرب سوس أينحشر يف بيوضهfurrowsالمتمي ويضع الثوي أدمة يف حيفرها
أنفاق. هناك وحتفر يومني بعد البيوض من السيقان السداسية الريقات إىلاتبزغ لتهاجر جانبية

الفلوس حتت ختتفي حيث الشعريةscalesالسطح اجلريبات يف أو 3وبعد،األدمية أيام2 
ال األول الدور خادرة الريقة من اخلادرةينشأ طليعة أو السيقان تـيوالprotonymphثمانية

إىل البالغ،tritonymphsتتحول دور إىل تصل السطح.وأخرياً على البالغون وتبدأ،يقترن
األنفاق ببناء 5من(tunnelاإلناث اليوم0.5  يف بيوضها) مم تضع دورة. حيث تستغرق

الكاملة 14احلياة . يوما10ً 
حياة حياةلظهريرةادورة لدورة أبطأالقارمةمشاֲדة املضغة أن من،رغم الدورة تستغرق

البالغ إىل عادة17البيضة تقريباً خالف. يوماً وخادرة،القارمةوعلى يرقة الظهريرةفإن
الثوي جلد على حبرية جرب. تتحرك القططالظهريرةيصيب جلد،رأس التهاب يسبب وقد

اإلنسان يف . مؤقتاً
والربيةيالقارماجلربصيبي الداجنة احليوانات من كبرياً وعدداً أمساء. اإلنسان تستخدم

حيوانـي نوع لكل للسوس اجلربية: مثالً،نوعية اإلنسانالقارمة اخليليةو،لطفيلي القارمة
S. equiاخليل الغنميةو،لطفيلي األغنامS. ovisالقارمة فقط. لطفيلي واحد نوع مييز ،حالياً

اجلربيةووه حيوا،القارمة نوع كل سوس كنويعنـيأما إليها . فيشار
واحلدوث اجلغرايف العاملالقارمةتنتشر: التوزع كل بشكل. يف منتشر البشري اجلرب

التغذية والسيئة االقتصادية االجتماعية الطبقات بني النظيفني،رئيسي غري األشخاص وبني
مناسب( غري ان،)تصحح االزدحام السوسيعزز املوصل،تشار اجلسر هو السـيء والتصحح

كل. الستمراره املتحدة: على والواليات أوروبا يف البشرية االحتشارات من موجة حدثت
العرق أو العمر أو اجلنس أو التقدم مستوى أو االجتماعية االقتصادية باحلالة هلا عالقة . ال

كل حتدث اجلرب أوِبئة أن الوبائيات اختصاصيو من،سنة30الحظ مهماً جزءاً أن ومخّنوا
األوبئة بني الفترات خالل املناعة من مبستوى مصانة البشرية . اجلمهرة

ال احليوانات مستعدةتـيكل عليها النقل أو أكلها أجل من اإلنسان للقارمةيربيها
املخترب،اجلربية وحيوانات األليفة احليوانات بني واأل: ومن الكالب يف السوس رنبوجد
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حدائق حيوانات يف أيضاً االحتشار وجد كما اإلنسان، غري املقدمات وبعض واألقداد
.احليوان

واملاشية الكالب من اجلربية بالقارمة اإلنسان واخلنازيريصاب وباجلرب،واخليلواملاعز
القططnotoedricالظهريري والقططcheyletiellosisاخليلتيلةوبداء،من الكالب من
ذكر.(Beck, 1996; Mitra et al., 1993; Parish and Schwartzmann, 1993)نبواألرا

وبغرييدج األسترايل(1999)سكريات الومبت من اجلرب يكتسب قد اإلنسان wombatأن

وخفي( بالدبحيوان أصل). شبيه من السوس عن الناجم اجللد التهاب فصل انظر
املعلوماتنـيحيوا من مزيد على أنواعلالطالع .اخليلتيلةحول

أن للثويقارمةيبدو جداً نوعية ليست قد،املاعز املاعز يف وباء أن تقرير ذكر حيث
والكالب واألغنام املاشية إىل فعلي42وأصاب،انتشر بشكل من19مات. شخصاً رأساً

واحدة وبقرة البشرية. املاعز احلاالت بعض يف ذاتياً حمدوداً االحتشار كا Mitraلكن et al.,)

أن. 1993) يبدو اجلربيةكما تنتقلالقارمة قد اإلنسان،للخنازير إىل بني. وبسهولة، 48فمن

حمتشرة خنازير مع يعملون أنبالقارمةشخصاً وجد اهلند عالمات(65%)30يف لديه
يف،اجلرب السوس جرب(Chakrabarti, 1990)شخصا20ً (67%)ووجدت أن كما ،

غالباً اإلنسانالكالب إىل ينتقل عندما. ما احلاالت معظم يف اإلنسان عند األعراض اختفت
احليوانات العدوى،عوجلت اجلرب. contagion(Fontaine, 2000)وأوقفت تواتر يعرف ال

ولكننـياحليوا السوس، منشأ استعراف صعوبة بسبب اإلنسان يف وجد: املصدر
ونـزنورما أضداد312من25%أن(1996)رفاقهان لديهم األصليني ماليزيا سكان من

اجلربية والكلبيةضربللقارمة أرليان أما أن(1996)رفاقه، وجد اإلنسانالقارمةفقد عند
وحصرية مشتركة أضداد لديها واخلنازير تفريقها: وبالتايل. والكالب املمكن من يكون قد

السريولوجية الناحية .من
اإلنسان يف امل: املرض منيتميز البشري الضرب عن الناجم اجلربيةرض نفاقباألالقارمة

اجللد من القرنية الطبقة طوهلاتـياليف ميليمترات2يكون عدة بينها واملسافات . سم
مfurrowsاألتالم دون املشاهدة وصعبة وجيبية جداً وهيسرقيقة مكربة، عدسة اعدة
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عادة جداً غزيرة األ،ليست يف رئيسي بشكل واملرفقنيوتتوضع واليدين والظهر الفوتية حياز
والسرة والقضيب والصدر األربية فامينا. والناحية دراسة(1997)ورفاقهنـيأجري

القرمة عن الناجم اجللدي املرض عن مفصلة . مورفولوجية
احلكة هو وضوحاً األكثر جيربتـيوال،العرض مما خاص بشكل ليالً شديدة تكون

نفسه خدش على أفات. املريض اخلدوش هذه تسبب اجلرب،قد من جديدة وغالباً،وبؤراً
قيحية ثانوية عداوى تسبب بعد. ما والتهيج احلكة 2تظهر االحتشار1  من ،أسبوع

النمط من األرجية التفاعالت عن رئيسي بشكل إذا. Iوتنجم طويلة مدة اجلرب يستمر قد
يعاجل الب،مل اجلرب يشفى أن املعتقد غري عفوياًفمن املتجانس . شري

احليوا السوس أن عادةنـييعتقد البشري اجللد يف أنفاقاً حيفر أكثر. ال االحتشار وأن
كل،سطحية ال: على أحياناً الشديدة احلكة يفسر ال احليوانيةتـيهذا االحتشارات تسببها
قاد. املصدر الكلبية بالقارمة باالحتشار جتريبياً نفسها أصابت باحثة تثبتكانت أن على رة

جلدها يف السوس أنفاق وجود اهليستوباثولوجي يف،Kummel(بالفحص مذكورة
Schwartzmann, 1983 .(حاك حطاطي اندفاع من اآلفة ختتلف األكثر،قد الشكل وهو

حويصالت،شيوعاً ظهور مع شديد أرجي حتسس منExcoriationsالتسحجات. إىل
أيضاً متواترة أم. اخلدش يفتوافقت اآلفات توضع احتشروا22اكن اجلربيةمريضاً بالقارمة

واملعصمنيالكلبيةضرب واليدين الذراعني مثل احملتشرة، للكالب تعرضاً األكثر األماكن مع
عند. (Smith and Claypole, 1967)والفخذين اآلفات انتشر متاس35يف على كانوا مريضاً

احملتشرة املاء جواميس امع واألصابعbubalisاجلاموسيةضربجلربيةبالقارمة الوجه على
والساقني Chakrabarti)والفخذين et al., 1981) .عند اآلفات حدثت شخصا30ًكما

اخلحمتشرين والساقنييريةنـزبالقارمة اليدين أن. (Chakabarti, 1990)يف احملتمل غري من
احليوا اجلرب الفوتيةنـييصيب الطيات الظاهرة) األصابعبني(املصدر التناسلية ،واألعضاء

املثيلتـيوال باجلرب تصاب ما لذلك. غالباً احليوا: إضافة اجلرب عفوياًنـييشفى املصدر
من أكثر يدوم االلتئام،أسابيع3وال القائلة) الشفاء(ويعزى للحقيقة إن: العضوي

ا على فقط قصرية لفترة تتكاثر أهنا أو تتضاعف، ال الغرييالطفيليات االحتشار. لثوي أما
مستدمي إضايف واحتشار مستمر تعرض عن ينجم ما فعادة أطول فترة يدوم معاجلة. الذي
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ال احليوانية إىل(تسببتـياألنواع البشري) تؤدي اجلرب الستئصال عادة كاٍف اجلرب
أسبوعنينـياحليوا خالل معاجلة دون . املصدر

احليوانات يف ا: املرض اجلرب اجلسمالقيبدأ من مناطق ومن الرأس من احليوانات يف رمي
ضعيف جلد يف.(Davis and Moon, 1990)عادة) delicateمرهف(فيها اآلفات تشاهد

والرقبة الرأس على الكالب،اخليليات واألنف: يف واملرافق األذن سديلة يف. على وكما
البشرية مع: الطفيليات أرجي حتسس إىل احليوان سوس وتشكليؤدي شديدة حكة

وحويصالت احلويصالت. حطاطات انفتاح املصاب احليوان قبل من الشديد اخلدش بسبب
جرباء بلوحيات مث جبلب تتـيوال،scabbyوتغطيتها ما مصلياًنـزغالباً مرور؛سائالً ومع

غضنات وتشكل اجللد تثخن يسبب مما التقران وفرط الضام للنسيج تكاثر حيدث الوقت
creases .ًأيضا متواتر للخدش كنتيجة املصابة املناطق يف الشعر احملدود. فقد اجلرب يؤثر ال

إىل ينتشر عندما ضاراً أثراً يسبب قد لكن خاص، بشكل احليوان صحة على صغرية منطقة يف
واسعة احليوانتـىح،منطقة موت يسبب قد . إنه

االنتقال وطرز االحتشار البواسطةالقارمةتنتقل: مصدر أدخل(أُمنيتتـياإلناث
املن رئيسي) يـإليها بشكل أنفاقها،حديثاً ببناء تبدأ أن قبل العكس. وذلك تنتقل: على
اخلادراتNotoedresالظهريرة أو الريقات احلالتني. عرب كلتا الفرد: ويف جلد يكون أن جيب

احملتشر الفرد جلد مع وثيق متاس على انتقال. املستعد حالة البشررمةالقايف وجد: بني
معدية أدوات على يع،fomitesالسوس العدوىنـيمما امللوثةcontagionأن األشياء عرب

احليوان. ممكنة جسم عن بعيداً أيام عدة حياً يبقى أن الطفيلي باستطاعة كان على-وملا
السرج أو اللجام أو احليوان مفترش أو الشراشف أو املناشف أو هذ-املالبس األشياءفإن ه

لالحتشار) املواد( كمصدر ختدم قد . كلها
حيوا نوع منـيكل نوعهستودهو يهاجم الذي للسوس املتصالب. ع االنتقال أن إال

أحياناً حيدث األنواع رئيسي. بني بشكل إنسان إىل إنسان من عادة البشري اجلرب ،ينتقل
واألغنا واملاشية والكالب كاخليل عديدة، حيوانات أن واجلإال واخلنازير واملاعز مالم

أحياناbubalidsًواجلاموسيات اإلنسان إىل تنقله قد احليوان، حدائق أشيع. وحيوانات أحد
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احليوا للجرب الكلبنـياملصادر هو االحتشار. املصدر حيدث الوقت نفس بالقارمةيف
التالكلبيةضرباجلربية خالل اجلربانةممن الكالب مع الوثيق ي،اس أفرادوقد عدة يف ظهر

العائلة لدى،من أن قدر جرب1%وقد املتحدة اململكة يف الكالب من دراسة. تقريباً أثببت
على ك65أجريت معاشخصاً متاس على يف28نوا جربية آفات وجود جرباناً 34كلباً

يف20شوهدت. منهم اجللدية األمراض عيادة يف كالب من املكتسب اجلرب من حالة
واحدةيفاألمريكياجليش سنة خالل جورجيا يف بينيغ  (Smith and Claypoleفريت

حوايل. 1967) أن بنسلفانيا جامعة سببت33%وجدت قد باجلرب املصابة الكالب من
مالكيها عائالت من أعضاء يف الطب. (Schwartzmann, 1983)إحتشارات كلية تتبعت
االحتش أثر بالربازيل باولو ساو يف بنيالبيطري البشري لـ143ار تعرضوا كلبا27ًشخصاً

قارميم جرب اجلُر: ع مع متساوقة جلدية آفات (40.6%)58يفscabiosisباوجدت

كان. (Larsson, 1978)منهم الريفية25%لقد املناطق يف البيطريني األطباء من تقريباً
باالحتشار حيوابالقارمةمصابني منشأ اجلربنـيمن كان يفعندما شائعاً يزال ما

حيوا منشأ من اجلرب شوهد كما هولندا؛ يف الداجنة األريافنـياحليوانات سكان . يف
القارمي اجلرب انتقال اجلربية(وصف إىل) اجلاموسيةضربالقارمة املاء جواميس من

اهلند يف اجلربتوجد،اإلنسان بني(67.3%)35عندأعراض على52من كانوا شخصاً
مع حمتشرةمتاس يف،جواميس السوس وجود أثبت كل. (42.3%)22وقد لدى كان

االحتشار التقطوا الذين اجلواميسذينال(األشخاص حبلب بعد) يعملون شديدة حكة
املصابة احليوانات مع التماس من قليلة Charkabarti)ساعات et al., 1981).

احليوا اجلرب يشكل عامةنـيال صحية مشكلة عفوياًة،مهماملصدر يزول والألنه
البشرينتقل .بني

منوذجية: التشخيص آفات مع شديدة حكة وجود عند القارمي اجلرب بوجود يشتبه
أن. التوضع واحليوانات اإلنسان يف املثيلة لالحتشارات النوعي التشخيص أجل من يوصى

معد زيت من رقيقة طبقة مع مشرط شفرة وتوضع احلطاطات يلتنـيتغطى عليهاحبيث صق
وج وتقشطلالسوس الفروة، 7د ح5  وتفحصتـىمرات الدم من قليلة كمية تسيل
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السوس لكشف اֱדهر حتت إضافة. القشاطات 15%ميكن هيدروكسيد10  حملول
اֱדهرية الشرحية إىل البوتاسيوم أو مدة،الصوديوم بعدئذ خفيف بشكل تسخينها ميكن حيث

امل5 اخلاليا لتوضيح الدقائق الرؤيةتـيتقرنة للمرضى. تعيق مؤمل اإلجراء هذا أن فإن،ومبا
األتالم من السوس إزالة مبحاولة البشرية احلاالت يف كل. بإبرةfurrowsيوصى : على

احملاولة تستحق ال أهنا حبيث جداً منخفضة الطريقة هذه الفحص. حساسية يوصى كما
التألق فائق مبجهر للجلد مؤملةepifluorescentاملباشر وغري سريعة الطريقة هذه ألن

اجلرب تشخيص يف Argenziano)وحساسة et al., 1997).
احليوا عدداًنـياجلرب أقل السوس ألن التشخيص، يف صعوبة أكثر اإلنسان يف املصدر

اجللد على ينتقل معظمها أن ويبدو مث. بكثري، اجللد على شفاف سلوفان شريط تطبيق ميكن
ا حتت منهفحصه السوس التقاط أمل على ال،ֱדهر ألنه جداً، فعالة ليست طريقة لكنها

السوس يوجد أين لتحديد دقيقة طريقة . توجد
حيوا: املكافحة مصدر من البشري اجلرب مننع احليواناتنـيلكي احتشار منع جيب

باالحتشار إصابتها املشتبه احليوانات مع التماس احليوانات. وجتنب معاجلة أسهلإن األليفة
احللم مببيدات فعالية االحتشارacaricideوأكثر مه. الستئصال متاس وجود عند معنـيأما

باالحتشار مصابة تكون قد اخلنازير(حيوانات مع لبس) اخل...املاعز،التعامل جيب فإنه
اختراقها السوس يستطيع ال مادة من عالية وسوقاء . قفازات

عـراجـالم
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